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  KALLELSE 
 
  Till ledamöter och ersättare 
 

 
 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 

 
Tid: tisdag 14 februari 2023 kl. 13:00 
Plats: A-Salen, kommunhuset 
Justering: Kl. 16:00, den 16 februari, kommunhuset 
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idrottslärare, Christina Holmström (S) 
KS/2021:396  

 
47 Svar på motion – Lokalbuss i Tierps 
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48 Svar på motion – Redovisa kommunens 
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(V) 

KS/2022:195  
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55 Svar på motion – Ge 
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Elmer Pollack (TList) 

KS/2022:1046, 
KS/2021:511 

 

 
 
 

 
Beslut som har delegerats till kommunstyrelsens utskott finns att ta del 
av i respektive utskotts protokoll på Tierp.se.  
 
 
Sara Sjödal    Pontus Stålberg 
Ordförande    Sekreterare 
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Vid eventuella förhinder att delta på mötet, vänligen kontakta 
sekretariatet på e-post sekretariatet@tierp.se.  

mailto:sekretariatet@tierp.se
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-09-26 KS/2022:66
  

  
   
  
    

 

Godkännande av föredragningslistan  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I tjänsten  
 
Maria Wirström 
 
GS Ledningsstöd och Kvalitet och strategisk utveckling 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande - Information    Datum Diarienummer 

2023-02-06 KS/2023:50
  

  
   
  
    

 

Uppsalas ansökan att bli Europeisk kulturhuvudstad 2029 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Informerar gör Patric Kiraly som är projektledare för Uppsalas ansökan att 
bli Europas kulturhuvudstadsår 2029. Ett lyckat kulturhuvudstadsår ska 
beröra alla. I Uppsala bygger projektet på ett långsiktigt utbyte mellan 
kommun, region, universitet, kultursektor, näringsliv, civilsamhälle och 
medborgare. Samskapande är en grundläggande del när vi arbetar med 
kulturhuvudstadsåret. Olika grupper engageras i olika faser. Uppsala 
kommun har sedan första stund bjudit in andra aktörer till samverkan om 
projektet. Synen på möjligheten till ett europeiskt kulturhuvudstadsår i 
Uppsala är positiv i hela regionen och viljan att medverka i processen är 
stor. 

Region Uppsala har deltagit i arbetet från början och målet att Uppsala ska 
bli europeisk kulturhuvudstad är fastslaget i kulturplanen.   

Om Uppsala blir europeisk kulturhuvudstad är målet att involvera mer än 
bara staden. Omlandet, landsbygden och övriga kommuner i länet kommer 
att delta i diskussioner och samverkan kring processen.   

En rad företag och organisationer verksamma inom kultur samt stads- och 
samhällsutveckling har visat intresse för att delta i arbetet med att försöka 
få det europeiska kulturhuvudstadsåret till Uppsala.  

 
Beslutsunderlag 

  Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
I tjänsten  
 
Kristina Hadziresic 
Verksamhetschef Kultur och fritid
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2023-02-02 KS/2023:53
  

  
   
  
    

 

Internkontroll av delegationsbeslut – slumpmässigt val av två 
delegationsbeslut 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna det slumpmässiga valet av två delegationsbeslut.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Som ett led i internkontrollplanen får utsedd justerare på  
kommunstyrelsens sammanträde två gånger per år slumpmässigt välja två  
delegationsbeslut från delegationspärmen. 
 
Ansvariga enhetschefer/handläggare informerar om handläggningen av de  
valda delegationsbesluten på nästkommande sammanträde för 
kommunstyrelsen. Genomgången fokuserar på hur ärendegången ser ut, vilka 
överväganden som har gjorts, vilken typ av handlingar som ligger till grund 
för beslutet, vilken lagstiftning som är gällande i det specifika ärendet och 
annat av vikt för ärendets handläggning. Detta för att ge kommunstyrelsen 
ökad förståelse för ärendegången och möjlighet att kontrollera att delegationen 
fungerar.  
 
Enligt fastställd delegationsordning ska delegaterna anmäla  
delegationsbesluten till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har i  
kommunstyrelsens delegationsordning överlåtit beslutanderätt till utskott,  
ordföranden och tjänstemän. 
 
Valda delegationsbeslut på kommunstyrelsens sammanträde den 14 
februari 2023:  

  
  

 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Berörd delegat  
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I tjänsten  
 
Pontus Stålberg 
 
Kommunstyrelsen 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande - Information    Datum Diarienummer 

2023-02-06 KS/2023:50
  

  
   
  
    

 

Information  2023 KS 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Sekretariatet har tagit fram en plan för små utbildningstillfällen som 
kommer äga rum i samband med sammanträdena. 
 
De områden som avses behandlas vid kommunstyrelsens kommande 
sammanträden är: 

 Verksamhetsstyrning enligt Agenda 2030 och styrdokumentens roll 
i kommunen 

 Eventuell sekretesshantering, förklaring av inkomna skrivelser och 
beslut, redovisning av delegation med mera 

 IFO’s individärenden och verksamhet 
 Arbetsgivaransvar 
 Närvårdssamverkan 
 Pensionsstiftelsen och kommuninvest 
 Eventuell upphandling allmän samt specifik 

 
Kommunstyrelsen ges tillfälle att komma med förslag och synpunkter på 
utbildningsplanen. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggares tjänsteutlåtande 
 
 
I tjänsten  
 
Pontus Stålberg 
Nämndsekreterare 
GS Ledningsstöd och Kvalitet och strategisk utveckling 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande - Information    Datum Diarienummer 

2023-01-24 KS/2023:50
  

  
   
  
    

 

Ekonomisk information - årsbokslut 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslutar 
 
att godkänna informationen.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichef Veikko Niemi föredrar ekonomisk information om 
årsbokslutet och de preliminära siffror som finns. 
 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggares tjänsteutlåtande 
 
 
 



Preliminärt resultat 2022 för Tierps 
kommun









 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2023-01-31  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 11 
Dnr KS/2023:87, KS/2023:88, KS/2023:89 

(KF) Revidering av antal ledamöter i rådet för 
funktionshinderfrågor, kommunalt föreningsråd och 
kommunalt näringslivsråd 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att utöka antalet ledamöter utsedda bland förtroendevalda från tre stycken 
till fem stycken i rådet för funktionshinderfrågor, kommunalt 
föreningsråd och kommunalt näringslivsråd, samt  
 
att förändringen förs in i respektive reglemente i enlighet med förslaget 
nedan.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett ökat politiskt intresse för rådens arbete har lett till att antalet 
ledamöter behöver utökas. Samtliga råd får nu lika många politiska 
representanter. 
 
Respektive reglemente revideras enligt följande. Endast antal ledamöter 
har ändrats från tidigare formulering. 
 
Rådet för funktionshinderfrågor 

Fjärde stycket under rubriken Rådets sammansättning ändras till: 
Kommunstyrelsen utser bland de förtroendevalda i kommunen fem (5) 
ledamöter. 
 
Kommunalt föreningsråd 

Andra stycket under rubriken Rådets sammanträngning ändras till:  
Kommunstyrelsen utser fem (5) kommunala representanter bland de 
förtroendevalda till föreningsrådet. Tjänstepersoner samt externa aktörer 
kan adjungeras till rådet. 
 
Kommunalt näringslivsråd 

Första stycket i 5 §, Rådets sammansättning ändras till:  
Näringslivsrådet är knutet till kommunstyrelsen. Näringslivsrådet utses 
av kommunstyrelsen och väljs för varje ny mandatperiod. Till 
näringslivsrådet ska fem (5) kommunala representanter utses bland de 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2023-01-31  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

förtroendevalda. Rådets ordförande utses bland de kommunala 
representanterna och vice ordförande utses bland näringslivets 
representanter. 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kostnader för ytterligare 2 ledamöter i de tre råden kommer hamna på 
cirka 15 – 26 tkr på ett år. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Viktoria Söderling (S) yrkar avslag på liggande förslag 
 
Bifall 
Emma Lokander (M) och Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till liggande 
förslag. 
 
Jonas Nyberg (S) yrkar bifall till Viktoria Söderlings (S) förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Viktoria 
Söderlings (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar enligt liggande förslag. 
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 
 Reglemente för kommunalt näringslivsråd 
 Reglemente för kommunalt föreningsråd 
 Reglemente för rådet för funktionshinderfrågor  

 
Beslutet skickas till 

 Administratör Ledningsstöd 
 Administratör Kultur och fritid 
 Näringslivssamordnare 
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Dokumentnamn 

Förslag till beslut    Datum Diarienummer 

2023-01-12 KS/2022:87, 88, 89
  

  
   
  
    

 

Revidering av antal ledamöter i rådet för funktionshinderfrågor, 
kommunalt föreningsråd och kommunalt näringslivsråd 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att utöka antalet ledamöter utsedda bland förtroendevalda från tre stycken 
till fem stycken i rådet för funktionshinderfrågor, kommunalt föreningsråd 
och kommunalt näringslivsråd, samt  
 
att förändringen förs in i respektive reglemente i enlighet med förslaget 
nedan.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett ökat politiskt intresse för rådens arbete har lett till att antalet ledamöter 
behöver utökas. Samtliga råd får nu lika många politiska representanter. 
 
Respektive reglemente revideras enligt följande. Endast antal ledamöter 
har ändrats från tidigare formulering. 
 
Rådet för funktionshinderfrågor 
Fjärde stycket under rubriken Rådets sammansättning ändras till: 
Kommunstyrelsen utser bland de förtroendevalda i kommunen fem (5) 
ledamöter. 
 
Kommunalt föreningsråd 
Andra stycket under rubriken Rådets sammanträngning ändras till:  
Kommunstyrelsen utser fem (5) kommunala representanter bland de 
förtroendevalda till föreningsrådet. Tjänstepersoner samt externa aktörer 
kan adjungeras till rådet. 
 
Kommunalt näringslivsråd 
Första stycket i 5 §, Rådets sammansättning ändras till:  
Näringslivsrådet är knutet till kommunstyrelsen. Näringslivsrådet utses av 
kommunstyrelsen och väljs för varje ny mandatperiod. Till 
näringslivsrådet ska fem (5) kommunala representanter utses bland de 
förtroendevalda. Rådets ordförande utses bland de kommunala 
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representanterna och vice ordförande utses bland näringslivets 
representanter. 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kostnader för ytterligare 2 ledamöter i de tre råden kommer hamna på 
cirka 15 – 26 tkr på ett år. 
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 
 Reglemente för kommunalt näringslivsråd 
 Reglemente för kommunalt föreningsråd 
 Reglemente för rådet för funktionshinderfrågor  

 
Beslutet skickas till 

 Administratör Ledningsstöd 
 Administratör Kultur och fritid 
 Näringslivssamordnare 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglemente för kommunalt näringslivsråd 
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Syfte 
1 § Syftet med näringslivsrådet ska vara att främja en långsiktig och hållbar 

utveckling av det lokala näringslivet. Näringslivsrådet ska verka för god 
företagsutveckling och nyinvesteringar. Vidare ska rådets verksamhet bidra 
till ett bra företagsklimat som i sin tur främjar konkurrenskraft och 
branschutveckling. Genom att bidra till ett gott företagsklimat kan 
sysselsättningen i kommunen öka genom ett ökat egenföretagande och 
företagsetableringar. Ett gott företagsklimat bidrar till marknadsföringen av 
Tierps kommun. 

 

Mål 
2 § Målet med näringslivsrådets verksamhet ska vara att underlätta företagande i 

kommunen genom en ömsesidig och stimulerande dialog mellan kommunen 
och näringslivet, vilket bygger goda relationer. Ett gott företagsklimat ska på 
sikt ge en positiv utveckling och tillväxt för företag i kommunen, vilket 
också ökar förutsättningarna för fler jobb. 

 

Remissorgan 
3 § Rådet kan utgöra remissorgan i enskilda ärenden i den omfattning som 

kommunstyrelsen beslutar och då särskilt i frågor som rör rådets 
verksamhetsområde. 

 

Uppdrag 
4 § Tierps kommuns näringslivsråd har till uppgift att 

 främja samarbete mellan kommunen, näringslivet och andra aktörer 
 skapa ömsesidig förståelse för aktörernas olika roller 
 följa kompetensförsörjningsbehovet 
 verka för positiv utveckling hos befintliga företag och nya etableringar 
 verka för en positiv utveckling av företagsklimatet 
 yttra sig i ärenden som remitteras till näringslivsrådet 

 

Rådets sammansättning 
5 § Näringslivsrådet är knutet till kommunstyrelsen. Näringslivsrådet utses av 

kommunstyrelsen och väljs för varje ny mandatperiod. Till näringslivsrådet 
ska fem (5) kommunala representanter utses bland de förtroendevalda. 
Rådets ordförande utses bland de kommunala representanterna och vice 
ordförande utses bland näringslivets representanter. 

 
Näringslivets representanter utses enligt följande: tre (3) representanter från 
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kommunens företagarföreningar, en (1) representant från kommunens 
ambassadörsnätverk och en (1) representant från LRFs kommungrupp. 

 
Näringslivets organisationer ska före den 1 december, inför ny 
mandatperiod, lämna förslag på ledamöter till kommunstyrelsen. 

 
Till rådets verksamhet knyts tjänstepersoner från kommunens 
näringslivsenhet för att vara sakkunniga. 

 

Arbetsformer 
6 § Rådet kan tillsätta en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden och 

föreslå dagordning till rådets sammanträden. Till sekreterare i såväl rådet 
som dess beredningsgrupp förordnas en tjänsteperson. Protokollen justeras 
av ledamot från näringslivet. 

 
Rådet ska sammanträda minst fyra gånger per år, varav ett sammanträde ska 
hållas inför kommunens budgetbehandling. Extra sammanträde skall hållas 
om rådets ordförande, vice ordförande, beredningsgruppen eller mer än 
hälften av rådets ledamöter begär det. 

 
Skriftlig kallelse och föredragningslista utsänds till rådets ledamöter och för 
kännedom till rådets ersättare senast en vecka före rådets sammanträde. 

 
Protokollsutdrag delges dem som är berörda av protokollförda beslut. 
Fullständigt protokoll delges i kommunstyrelsen via kommunens hemsida. 

 

Arvode och ersättning 
7 § Till näringslivets representanter utgår arvode traktamente- och reseersättning 

enligt reglemente Ersättning till Tierps kommuns förtroendevalda. 
 

Ändring av reglemente 
8 § Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av näringslivets representanter 

eller kommunstyrelsen. 
 

Fastställelse 
9 § Reglemente för kommunalt näringslivsråd ska fastställas av 

kommunfullmäktige.



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2023-01-31  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 11 
Dnr KS/2023:87, KS/2023:88, KS/2023:89 

(KF) Revidering av antal ledamöter i rådet för 
funktionshinderfrågor, kommunalt föreningsråd och 
kommunalt näringslivsråd 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att utöka antalet ledamöter utsedda bland förtroendevalda från tre stycken 
till fem stycken i rådet för funktionshinderfrågor, kommunalt 
föreningsråd och kommunalt näringslivsråd, samt  
 
att förändringen förs in i respektive reglemente i enlighet med förslaget 
nedan.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett ökat politiskt intresse för rådens arbete har lett till att antalet 
ledamöter behöver utökas. Samtliga råd får nu lika många politiska 
representanter. 
 
Respektive reglemente revideras enligt följande. Endast antal ledamöter 
har ändrats från tidigare formulering. 
 
Rådet för funktionshinderfrågor 

Fjärde stycket under rubriken Rådets sammansättning ändras till: 
Kommunstyrelsen utser bland de förtroendevalda i kommunen fem (5) 
ledamöter. 
 
Kommunalt föreningsråd 

Andra stycket under rubriken Rådets sammanträngning ändras till:  
Kommunstyrelsen utser fem (5) kommunala representanter bland de 
förtroendevalda till föreningsrådet. Tjänstepersoner samt externa aktörer 
kan adjungeras till rådet. 
 
Kommunalt näringslivsråd 

Första stycket i 5 §, Rådets sammansättning ändras till:  
Näringslivsrådet är knutet till kommunstyrelsen. Näringslivsrådet utses 
av kommunstyrelsen och väljs för varje ny mandatperiod. Till 
näringslivsrådet ska fem (5) kommunala representanter utses bland de 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2023-01-31  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

förtroendevalda. Rådets ordförande utses bland de kommunala 
representanterna och vice ordförande utses bland näringslivets 
representanter. 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kostnader för ytterligare 2 ledamöter i de tre råden kommer hamna på 
cirka 15 – 26 tkr på ett år. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Viktoria Söderling (S) yrkar avslag på liggande förslag 
 
Bifall 
Emma Lokander (M) och Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till liggande 
förslag. 
 
Jonas Nyberg (S) yrkar bifall till Viktoria Söderlings (S) förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Viktoria 
Söderlings (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar enligt liggande förslag. 
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 
 Reglemente för kommunalt näringslivsråd 
 Reglemente för kommunalt föreningsråd 
 Reglemente för rådet för funktionshinderfrågor  

 
Beslutet skickas till 

 Administratör Ledningsstöd 
 Administratör Kultur och fritid 
 Näringslivssamordnare 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglemente för kommunalt föreningsråd 
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Inledning 
Tierps kommun ska arbeta för att öka samverkan med civilsamhället. Det krävs för 
att skapa ett mer hållbart och inkluderande samhälle för alla i enlighet med Agenda 
2030. Principen om dialog och tillgänglighet i den lokala överenskommelsen mellan 
Tierps kommun och civilsamhället innebär att en kontinuerlig och öppen dialog 
mellan parterna är avgörande för att vi tillsammans ska kunna arbeta för 
kommuninvånarnas bästa. All dialog ska kännetecknas av ömsesidigt respekt, 
ödmjukhet och förståelse för parternas olika roller. Dialog om gemensamma 
utmaningar ska vara lösningsfokuserad och konstruktiv. 

 
Föreningsrådet är ett viktigt organ för överläggningar, samråd och ömsesidig 
information mellan företrädare för civilsamhället och kommunens styrelser och 
utskott. 

 

Syfte 
Syftet med det kommunala föreningsrådet är att 

 verka för att principerna och åtagandena i den lokala överenskommelsen 
efterföljs av alla parter 

 verka för ett starkt föreningsliv i hela Tierps kommun 
 främja en långsiktig och hållbar utveckling av föreningslivet i Tierps 

kommun 
 förstärka inflytandet i frågor som gäller föreningar 
 vara remissorgan i frågor som berör föreningslivet 
 vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning i frågor som rör 

föreningar 
 

Arbetsuppgifter 
Kommunens företrädare skall informera om relevanta processer och 
utvecklingsplaner som berör föreningslivet. Synpunkter ska inhämtas i ett så tidigt 
skede som möjligt så att rådet har möjlighet att påverka processer och 
utvecklingsplaner. 

 
Rådet har möjlighet att aktivt arbeta för förändringar i den kommunala 
verksamheten. Rådet kan också arbeta för utveckling av kommunens serviceutbud 
gentemot föreningar. Rådets representanter är företrädare och röstbärare för 
föreningslivet i kommunen som helhet och har till uppgift att vara goda 
ambassadörer för Tierps kommun som geografiskt område. 

 
Tierps kommuns föreningsråd har till uppgift att 

 
 väcka frågor inför rådets sammanträden som är relevanta för föreningslivet i 

kommunen som helhet 
 yttra sig i ärenden som remitteras till föreningsrådet 
 främja samarbete mellan kommunen, föreningslivet och andra aktörer, 

exempelvis det lokala näringslivet 
 om möjligt, vara medarrangörer av aktiviteter som initieras av 

föreningsrådet 
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Rådets sammansättning 
Kommunala föreningsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. 

 
Kommunstyrelsen utser fem (5) kommunala representanter bland de förtroendevalda till 
föreningsrådet. Tjänstepersoner samt externa aktörer kan adjungeras till rådet. 
 
Organisationer för föreningar som genom sin lokalförening bedriver organiserad 
verksamhet inom Tierps kommun ska efter beslut i kommunstyrelsen finnas 
representerade i föreningsrådet. I de fall flera lokala föreningar inom samma 
riksorganisation finns i Tierps kommun ska en gemensam nominering göras. 

 
Representanter utses med fördelning enligt följande: 
3 ledamöter från idrottsföreningar samt 3 ersättare 
2 ledamöter från kulturföreningar samt 2 ersättare 
3 ledamöter från övriga föreningar samt 3 ersättare 

 
I nominering av representanter ska föreningarna eftersträva geografisk 
representation. Vid val av representanter till föreningsrådet ska jämlik och jämställd 
representation eftersträvas. Föreningsrådets ledamöter är en länk mellan 
föreningslivet och Tierps kommun. Ledamöterna representerar hela föreningslivet 
och har ett ansvar för samverkan och återkoppling gentemot andra föreningar. 

 
Organisationerna som ingår i det kommunala föreningsrådet ska före den 1 
november, inför ny mandatperiod, lämna förslag på ledamöter och ersättare till 
kommunstyrelsen. 

 

Organisation och arbetsformer 
Kommunstyrelsen utser ordförande bland de kommunala representanterna. 
Föreningsrådet utser vice ordförande bland företrädarna från föreningarna. Till 
sekreterare i såväl rådet som dess beredningsgrupp förordnas en tjänsteperson. 

 
Rådet ska sammanträda minst fyra gånger/år, varav ett sammanträde ska hållas i 
anslutning till kommunens budgetbehandling. 

 
Extra sammanträde skall hållas om rådets ordförande, vice ordförande, 
beredningsgruppen eller mer än hälften av rådets ledamöter begär det. 

 
Rådet kan tillsätta en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden och föreslå 
dagordning till rådets sammanträden. 

 
Skriftlig kallelse och föredragningslista utsänds till rådets ledamöter och till rådets 
ersättare senast en vecka före rådets sammanträde. Ersättare har endast närvarorätt 
då en ledamot har förhinder att delta vid sammanträdet. 

 
Vid sammanträden förs protokoll justerat av ledamot från föreningarna. 
Protokollsutdrag delges dem som är berörda av protokollintagna beslut. Fullständigt 
protokoll delges i kommunstyrelsen via kommunens hemsida. 
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Arvode och ersättning 
Föreningarnas ledamöter och ersättare får arvode enligt reglemente Ersättning till 
Tierps kommuns förtroendevalda. 

 

Ändring av reglemente 
Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av kommunala föreningsrådet eller 
kommunstyrelsen. 

 

Fastställelse 
Reglemente för kommunala föreningsrådet ska fastställas av kommunfullmäktige.



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2023-01-31  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 11 
Dnr KS/2023:87, KS/2023:88, KS/2023:89 

(KF) Revidering av antal ledamöter i rådet för 
funktionshinderfrågor, kommunalt föreningsråd och 
kommunalt näringslivsråd 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att utöka antalet ledamöter utsedda bland förtroendevalda från tre stycken 
till fem stycken i rådet för funktionshinderfrågor, kommunalt 
föreningsråd och kommunalt näringslivsråd, samt  
 
att förändringen förs in i respektive reglemente i enlighet med förslaget 
nedan.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett ökat politiskt intresse för rådens arbete har lett till att antalet 
ledamöter behöver utökas. Samtliga råd får nu lika många politiska 
representanter. 
 
Respektive reglemente revideras enligt följande. Endast antal ledamöter 
har ändrats från tidigare formulering. 
 
Rådet för funktionshinderfrågor 

Fjärde stycket under rubriken Rådets sammansättning ändras till: 
Kommunstyrelsen utser bland de förtroendevalda i kommunen fem (5) 
ledamöter. 
 
Kommunalt föreningsråd 

Andra stycket under rubriken Rådets sammanträngning ändras till:  
Kommunstyrelsen utser fem (5) kommunala representanter bland de 
förtroendevalda till föreningsrådet. Tjänstepersoner samt externa aktörer 
kan adjungeras till rådet. 
 
Kommunalt näringslivsråd 

Första stycket i 5 §, Rådets sammansättning ändras till:  
Näringslivsrådet är knutet till kommunstyrelsen. Näringslivsrådet utses 
av kommunstyrelsen och väljs för varje ny mandatperiod. Till 
näringslivsrådet ska fem (5) kommunala representanter utses bland de 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2023-01-31  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

förtroendevalda. Rådets ordförande utses bland de kommunala 
representanterna och vice ordförande utses bland näringslivets 
representanter. 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kostnader för ytterligare 2 ledamöter i de tre råden kommer hamna på 
cirka 15 – 26 tkr på ett år. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Viktoria Söderling (S) yrkar avslag på liggande förslag 
 
Bifall 
Emma Lokander (M) och Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till liggande 
förslag. 
 
Jonas Nyberg (S) yrkar bifall till Viktoria Söderlings (S) förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Viktoria 
Söderlings (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar enligt liggande förslag. 
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 
 Reglemente för kommunalt näringslivsråd 
 Reglemente för kommunalt föreningsråd 
 Reglemente för rådet för funktionshinderfrågor  

 
Beslutet skickas till 

 Administratör Ledningsstöd 
 Administratör Kultur och fritid 
 Näringslivssamordnare 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglemente för rådet för funktionshinderfrågor 
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Inledning 
Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå 
jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till 
ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas. Rådet för 
funktionshinderfrågor är ett viktigt organ för överläggningar, samråd och ömsesidig 
information mellan företrädare för funktionshinderorganisationerna och Tierps 
kommuns styrelser och utskott, och bidrar därmed till det nationella målet för 
funktionshinderspolitiken. 

 

Syfte 
Syftet med rådet för funktionshinderfrågor är att 

 rådet ska förstärka inflytandet i alla frågor som gäller personer med 
funktionsnedsättning 

 rådet ska medverka vid förberedelser inför upphandling av vårdgivare 
 rådet ska verka för att funktionshinderfrågor beaktas 
 rådet initierar nya funktionshinderfrågor 
 rådet ska vara remissorgan i frågor som berör personer med 

funktionsnedsättning 
 rådet ska vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning 

 

Arbetsuppgifter 
Kommunens företrädare ska informera rådet om planer och förändringar av 
samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör personer med 
funktionsnedsättning. Kommunen ska även inhämta synpunkter i så tidigt skede att 
rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning. Därigenom ges 
personer med funktionsnedsättning genom rådet en större delaktighet i samhällets 
insatser. 

 
Funktionshinderföreningarnas representanter har i rådet möjlighet att aktivt arbeta 
för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge 
förslag till lämpliga anpassningar av det serviceutbud som berör funktionsnedsattas 
möjligheter till en god livskvalitet. På det sättet ska kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor vara ett referensorgan med överläggningsrätt i frågor som rör 
funktionsnedsättning. 

 

Rådets sammansättning 
Rådet för funktionshinderfrågor är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. 
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Samarbetsorganisationen Funktionsrätt Tierp samordnar val av ledamöter att 
representera funktionshinderorganisationerna i rådet. Alla 
funktionshinderorganisationer verksamma i Tierps kommun ska erbjudas möjlighet 
att nominera en (1) ledamot till funktionshinderrådet och en (1) ersättare. 
Kommunstyrelsen fastställer antalet ledamöter baserat på inkomna nomineringar. 

 
Funktionsrätt Tierp ska före den 1 november, inför ny mandatperiod, lämna förslag 
på ledamöter till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen utser bland de förtroendevalda i kommunen fem (5) ledamöter.. 
 

I val av representanter till rådet för funktionshinderfrågor ska jämställd 
representation eftersträvas. 

 

Organisation och arbetsformer 
Kommunstyrelsen utser ordförande bland de kommunala representanterna. Rådet 
för funktionshinderfrågor utser inom sig vice ordförande bland företrädarna från 
funktionshinderorganisationerna. Till sekreterare i så väl rådet som dess 
beredningsgrupp förordnas en tjänsteperson. 

 
Rådet ska sammanträda minst fyra gånger/år, varav ett sammanträde ska hållas i 
anslutning till kommunens budgetbehandling. 

 
Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, vice ordförande, 
beredningsgruppen eller mer än hälften av rådets ledamöter begär det. 

 
Rådet kan tillsätta en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden och föreslå 
dagordning till rådets sammanträden. 

 
Skriftlig kallelse och föredragningslista utsänds till rådets ledamöter och för 
kännedom till rådets ersättare senast en vecka före rådets sammanträde. Ersättare 
har endast närvarorätt då en ledamot har förhinder att delta vid sammanträdet. 

Vid sammanträden förs protokoll justerat av ledamot från 
funktionshinderorganisationerna. Protokollsutdrag delges dem som är berörda av 
protokollintagna beslut. Fullständigt protokoll delges i kommunstyrelsen via 
kommunens hemsida. 

 

Arvode och ersättning 
Funktionshinderorganisationernas ledamöter och ersättare får arvode enligt 
reglemente Ersättning till Tierps kommuns förtroendevalda. 
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Ändring av reglemente 
Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor eller kommunstyrelsen. 

 

Fastställelse 
Reglemente för kommunala rådet för funktionshinderfrågor ska fastställas av 
kommunfullmäktige. 

 

Utbildning 
Ledamöter i rådet för funktionshinderfrågor ska erhålla utbildning minst en dag per 
år.



1 (2) 

 

   

Dokumentnamn 

Förslag till beslut    Datum Diarienummer 

2022-06-22 KS/2022:435
  

  
   
  

    

Val av 5 förtroendevalda, 6 ledamöter och 6 ersättare samt 
ordförande i pensionärsrådet 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till förtroendevalda ledamöter i pensionärsrådet under perioden 11 
januari 2023 till och med 31 december 2026 välja:  
 
Förtroendevalda ledamöter 
Xxxx Xxxx (X)  
Xxxx Xxxx (X)  
Xxxx Xxxx (X)  
Xxxx Xxxx (X)  
Xxxx Xxxx (X)  
 
att till ordförande i pensionärsrådet under perioden 1 januari 2023 till och 
med 31 december 2026 välja  
 
Ordförande 
Xxxx Xxxx (X) 
 
att till ledamöter i pensionärsrådet under perioden 1 januari 2023 till och 
med 31 december 2026 välja:  
 
Ledamöter 
Villy Wahlström (PRO)  
Erik Hilmersson (PRO) 
Kjell Hammerin (PRO) 
Margareta Nilsson (SPF seniorerna) 
Elisabeth Sjöqvist (SPF seniorerna) 
Östen Edén (RPG) 
 
att till ersättare i pensionärsrådet under perioden 1 januari 2023 till och 
med 31 december 2026 välja: 
 
Ersättare 
Jan Öhrling (PRO) 
Lars-Peter Hållstrand (PRO) 
Margareta Magnusson (PRO) 
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Anneli Andersson (SPF seniorerna) 
Margareta Sandström Tapper (SPF seniorerna) 
Eva Jansson (RPG) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt socialtjänstlagen ska kommunen i samarbete med pensionärernas 
organisationer arbeta för goda levnadsförhållanden för äldre. Det 
kommunala pensionärsrådet är ett viktigt organ för överläggningar, samråd 
och ömsesidig information mellan företrädare för 
pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och utskott. 
 
Syftet med det kommunala pensionärsrådet är bland annat att förstärka 
inflytandet i alla frågor som gäller äldre, verka för att pensionärernas 
frågor beaktas, vara remissorgan i frågor som berör pensionärerna och 
initiera nya pensionärsfrågor. 
 
Kommunstyrelsen utser ordförande bland de kommunala representanterna. 
Pensionärsrådet utser inom sig vice ordförande bland företrädarna från 
pensionärsorganisationerna 
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 
 Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

 Lönecentrum  
 Administratör Ledningsstöd  
 Berörda förtroendevalda 
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Dokumentnamn 

Förslag till beslut    Datum Diarienummer 

2022-05-12 KS/2022:435 
  

  
   
  

    

Val av 5 förtroendevalda, 7 ledamöter och 3 ersättare samt 
ordförande i Rådet för funktionshinderfrågor 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som förtroendevalda, ledamöter och ersättare samt ordförande under 
perioden 11 januari 2023 till och med 31 december 2026 utse nedanstående 
och 
 
Förtroendevalda 
Xxxx Xxxx (X)  
Xxxx Xxxx (X) 
Xxxx Xxxx (X) 
Xxxx Xxxx (X) 
Xxxx Xxxx (X) 
 
Ordförande 
Xxxx Xxxxx 
 
Ledamöter 
Barbro Forsman (Reumatikerförbundet) 
Lillemor Larsson (Synskadades riksförbund) 
Annette Thorell (Hörselföreningen) 
Per-Åke Moberg (Neuroförbundet) 
Karin Jansson (Diabetesföreningen) 
Karin Jansson (Astma- och Allergi, nominerad för 2 föreningar) 
Jessica Danielsson (FUB) 
 
Ersättare 
Ewa Johansson (Reumatikerförbundet) 
Stina Nilsson (FUB) 
Kerstin Lindqvist (Hörselföreningen) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information 
mellan företrädare för funktionshinderorganisationerna och kommunen. 
 
Syftet med rådet är: 

 att rådet ska förstärka inflytandet i alla frågor som gäller personer 
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med funktionsnedsättning 
 att rådet ska medverka vid förberedelser inför upphandling av 

vårdgivare 
 att rådet ska verka för att handikappfrågor beaktas 
 att rådet initierar nya handikappfrågor 
 att rådet ska vara remissorgan i frågor som berör personer med 

funktionsnedsättning 
 att rådet ska vara ett forum för opinionsbildning och 

kunskapsspridning 
 
Rådet för funktionshinderfrågor utser vice ordförande bland 
funktionshinderorganisationernas företrädare. 
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 
 Nomineringar från organisationer 
 Nomineringar från gruppledarna 

 
Beslutet skickas till 

 Rådet för funktionshinderfrågor 
 Berörd förtroendevald 
 Administratör Ledningsstöd 
 Lönecentrum 
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Dokumentnamn 

Förslag till beslut    Datum Diarienummer 

2022-09-13 KS/2022:435  
  

  
   
  

    

Val av 5 förtroendevalda, 8 representanter, 8 ersättare samt 
ordförande i Kommunalt föreningsråd 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som förtroendevalda i det kommunala föreningsrådet under perioden 11 
januari 2023 till och med den 31 december 2026 välja: 
  
Förtroendevalda  
Xxxx Xxxxx (X) 
Xxxx Xxxxx (X)  
Xxxx Xxxxx (X) 
Xxxx Xxxxx (X) 
Xxxx Xxxxx (X) 
 
 
att som ordförande i det kommunala föreningsrådet under perioden 1 januari 
2023 till och med den 31 december 2026 välja: 
 
Ordförande 
Xxxx Xxxxx 
 
att som representanter i det kommunala föreningsrådet under perioden 1 
januari 2023 till och med den 31 december 2026 välja: 
 
Representanter 
Charlotte Eriksson (Österlövsta FF) 
Daniel Östersjö (Lugnets kulturförening) 
Inger Lindgren (Naturskyddsföreningen Tierp) 
Klas Tufesson (Vendels hembygdsförening) 
Lena Persson (Utveckla Örbyhus Tobo Vendel) 
Mia Birkehorn (Ullfors IK) 
Timmy Välimaa (Söderfors hembygdsförening) 
Tord Swartsköld (Tierps IF)         
 
att som ersättare i det kommunala föreningsrådet under perioden 1 januari 
2023 till och med den 31 december 2026 välja: 
 
Ersättare  
Madeleine Eriksson (Österlövsta FF)  
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Anneli Åhlén Östersjö (Lugnets kulturförening) 
Peter Andersson (Naturskyddsföreningen Tierp) 
Hans Eklund (Vendels hembygdsförening) 
Isabelle Axelsson (Utveckla Örbyhus Tobo Vendel) 
Lotta Andersson (Ullfors IK) 
Tobias Johansson (Söderfors hembygdsförening) 
Ola Melin (Tierps IF)    
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 8 juni 2022 att införa ett formellt 
föreningsråd med fastställt reglemente. Syftet med föreningsrådet är att 
främja en gemensam, långsiktig och hållbar utveckling av Tierps kommun. 
 
Enligt reglementet ska rådet ha representanter från totalt 8 föreningar varav 3 
är idrottsföreningar och 2 är kulturföreningar. Representanter utses med 
fördelning enligt följande: 3 representanter från idrottsföreningar samt 3 
ersättare 2 representanter från kulturföreningar samt 2 ersättare 3 
representanter från övriga föreningar samt 3 ersättare  
 
Föreningsrådet utser vice ordförande bland representanterna från föreningarna. 
 
Alla föreningar från Tierps kommun har haft möjlighet att nominera 
ledamöter och ersättare till rådet. Utifrån dessa har Kultur och fritid tagit 
fram ett förslag utifrån geografisk representation samt jämlik och jämställd 
representation bland Tierps kommuns föreningar. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut 
 Nomineringar från gruppledare 

 
Beslutet skickas till 

 Berörda förtroendevalda, representanter och ersättare  
 Sekretariatet  
 Verksamhetschef Kultur och fritid  
 Lönecentrum  
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2022-05-31 KS/2022:435 
  

  
   
  

    

Val av 5 förtroendevalda och 5 representanter samt ordförande 
och vice ordförande i Kommunalt näringslivsråd 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som förtroendevalda i det kommunala näringslivsrådet under perioden 
11 januari 2023 till och med den 31 december 2026 välja: 
 
Förtroendevalda 
Xxxx Xxxx (X)  
Xxxx Xxxx (X) 
Xxxx Xxxx (X) 
Xxxx Xxxx (X) 
Xxxx Xxxx (X) 
 
att som ordförande i det kommunala näringslivsrådet under perioden 1 
januari 2023 till och med den 31 december 2026 välja: 
 
Ordförande 
Xxxx Xxxx 
 
att som vice ordförande i det kommunala näringslivsrådet under perioden 1 
januari 2023 till och med den 31 december 2026 välja: 
 
att som representanter i det kommunala näringslivsrådet under perioden 1 
januari 2023 till och med den 31 december 2026 välja: 
 
Representanter 
Håkan Jansson - Företagare i Tierps kommun 
Xxxx Xxxx - Företagare i Tierps kommun 
Xxxx Xxxx - ÖTV-företagarförening 
Lars Ingeberg - Kommunens ambassadörsnätverk 
Xxxx Xxxx - LRFs kommungrupp, 
 
Vice ordförande 
Xxxx Xxxx 
 
Sammanfattning av ärendet 
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Näringslivsrådet är knutet till kommunstyrelsen och ska främja en 
långsiktig och hållbar utveckling av det lokala näringslivet och verkar för 
god företagsutveckling och nyinvesteringar. Rådets verksamhet ska bidra 
till ett bra företagsklimat som i sin tur främjar konkurrenskraft och 
branschutveckling. Rådet kan utgöra remissorgan i enskilda ärenden i den 
omfattning som kommunstyrelsen beslutar och då särskilt i frågor som rör 
rådets verksamhetsområde. 
 
Näringslivsrådet utses av kommunstyrelsen och väljs för varje ny 
mandatperiod. Till näringslivsrådet ska tre kommunala representanter 
utses. 
 
Rådets ordförande utses bland de kommunala förtroendevalda och vice 
ordförande utses bland näringslivets representanter av kommunstyrelsen. 
 
Näringslivets representanter utses från kommunens företagarföreningar ( 
tre representanter), kommunens ambassadörsnätverk (en representant) och 
LRFs kommungrupp (en representant). Näringslivets organisationer ska 
före den 1 december, inför ny mandatperiod, lämna förslag till 
kommunstyrelsen på ledamöter. 
 
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 
 Nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

 Sekretariatet 
 Näringsliv och turism 
 Lönecentrum 
 Berörda förtroendevalda och representanter från näringslivet  
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Förslag till beslut    Datum Diarienummer 

2022-05-11 KS/2022:435 
  

  
   
  

    

Val av 2 representanter till arbetsgruppen för namngivning av 
gator och offentliga platser 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att som representanter till arbetsgruppen för namngivning av gator och 
offentliga platser under perioden 1 januari 2023 till 31 december 2026 
välja: 
  
Representanter  
Xxxx Xxxxx (X) 
Xxxxx Xxxxx (X) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 4 april 2017 att tillsätta en arbetsgrupp 
för beredning av namngivning av gator och offentliga platser.  
 
Arbetsgruppen består av två ledamöter, en från ledande styre och en från 
oppositionen, samt två tjänstepersoner.  
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 
 Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

 Berörda förtroendevalda  
 Administratör Ledningsstöd  

 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet barn, utbildning och kultur 

 
2023-01-30  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 4 
Dnr KS/2023:119 

(KS) Avtalssamverkan 
 
Beslut 
Utskottet barn, utbildning och kultur föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att ingå avtalssamverkan med Uppsala kommun för handläggning av 
ärenden inom socialtjänsten där det bedöms som olämpligt att 
handläggning sker i den egna verksamheten, samt 
 
att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram rutin för att 
kommunstyrelsen en gång per år ska rapportera kring denna 
avtalssamverkan till kommunfullmäktige 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun och Uppsala kommun har gemensamt identifierat ett 
behov av att kunna överlämna ärendehantering av barnärenden gällande 
socialtjänstlag (2001:453), SoL, i vissa fall. Det kan handla om ärenden 
där verksamhetens egen personal eller förtroendevalda är part i ärende, i 
vissa ärenden där det finns en extra stor risk för hot eller våld eller övriga 
ärenden där det bedöms som olämpligt att ärendet hanteras inom den 
egna verksamheten. 
 
Det kan betraktas som jäv att utreda en kollegas eller förtroendevalds 
ärende. Dessutom kan det vara integritetskränkande för en person att 
utredas av kollegor. 
 
I kommunallag (2017:625) KL 9 kap 37§ ges möjlighet för att överlåta 
verksamhet, eller delar av den till en annan kommun via 
avtalssamverkan. 
 
Om avtalssamverkan tecknas ska det rapporteras kring denna samverkan 
en gång per år till Kommunfullmäktige enligt 38§ KL. 
 
Verksamhetschef har redan skrivit under avtalssamverkan och avtalet får 
anses gälla under förutsättning att kommunstyrelsen fattar beslut i 
enighet med förslaget. 
 
 
 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet barn, utbildning och kultur 

 
2023-01-30  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
Barnrättskonsekvenser 
En oberoende hantering av ärendet ger ökade förutsättningar för att 
barnärendet hanteras på ett rättssäkert sätt och därför stärks 
barnperspektivet om avtalssamverkan inleds. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 16.2. Kommunens verksamheter 
ska vara effektiva, transparanta och rättssäkra.  

-  
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Ärendetypen hanteras idag via köp av konsulttjänster och detta avtal ger 
inga merkostnader.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 

 Avtal Uppsala kommun och Tierps kommun 
 
Beslutet skickas till 

 Verksamhetschef Individ och familjeomsorg 
 Uppsala kommun 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2023-01-05 KS 2023:119
  

  
   
  
    

 

Avtalssamverkan med Uppsala kommun gällande barnärenden 
där det bedöms som olämpligt att handläggning sker i den 
egna verksamheten. 
 
Förslag till beslut 
Utskottet barn, utbildning och kultur föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att ingå avtalssamverkan med Uppsala kommun för handläggning av 
ärenden inom socialtjänsten där det bedöms som olämpligt att 
handläggning sker i den egna verksamheten, samt 
 
att ge verksamheten i uppdrag att ta fram rutin för att Kommunstyrelsen en 
gång per år ska rapportera kring denna avtalssamverkan till 
kommunfullmäktige 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun och Uppsala kommun har gemensamt identifierat ett 
behov av att kunna överlämna ärendehantering av barnärenden gällande 
socialtjänstlag (2001:453), SoL, i vissa fall. Det kan handla om ärenden där 
verksamhetens egen personal eller förtroendevalda är part i ärende, i vissa 
ärenden där det finns en extra stor risk för hot eller våld eller övriga 
ärenden där det bedöms som olämpligt att ärendet hanteras inom den egna 
verksamheten. 
 
Det kan betraktas som jäv att utreda en kollegas eller förtroendevalds 
ärende. Dessutom kan det vara integritetskränkande för en person att 
utredas av kollegor. 
 
I kommunallag (2017:625) KL 9 kap 37§ ges möjlighet för att överlåta 
verksamhet, eller delar av den till en annan kommun via avtalssamverkan. 
 
Om avtalssamverkan tecknas ska det rapporteras kring denna samverkan 
en gång per år till Kommunfullmäktige enligt 38§ KL. 
 
Verksamhetschef har redan skrivit under avtalssamverkan och avtalet får 
anses gälla under förutsättning att kommunstyrelsen fattar beslut i enighet 
med förslaget. 
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Barnrättskonsekvenser 
En oberoende hantering av ärendet ger ökade förutsättningar för att 
barnärendet hanteras på ett rättssäkert sätt och därför stärks 
barnperspektivet om avtalssamverkan inleds. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 16.2. Kommunens verksamheter ska 
vara effektiva, transparanta och rättssäkra.  

-  
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Ärendetypen hanteras idag via köp av konsulttjänster och detta avtal ger 
inga merkostnader.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 

 Avtal Uppsala kommun och Tierps kommun 
 
Beslutet skickas till 

 Verksamhetschef Individ och familjeomsorg 
 Uppsala kommun 

 
I tjänsten  
 
Mikael Sjöberg 
Verksamhetschef 
Individ- och familjeomsorg 
 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet barn, utbildning och kultur 

 
2023-01-30  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 2 
Dnr KS/2023:95 

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

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Patientsäkerhetsberättelse 2022 

 
Beslutet skickas till 

 Utbildningschef Per Angemo 
 Verksamhetschef Karina Vallström 

 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet barn, utbildning och kultur 

 
2023-01-30  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
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Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2023-01-12 2023:95  
  
   
  
    

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

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Patientsäkerhetsberättelse 2022 

 
Beslutet skickas till 

 Utbildningschef Per Angemo 
 Verksamhetschef Karina Vallström 
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I tjänsten  
 
Karina Vallström 
Verksamhetschef elevhälsa 
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Inledning 

 
Enligt patientsäkerhetslagen ska en patientsäkerhetsberättelse upprättas för vårdgivaren 
årligen. Här sammanfattas elevhälsans patientsäkerhetsarbete som bedrivits under 2022.  
 
Patientsäkerhetsberättelsen avslutas med mål för 2023 för all hälso- och sjukvård inom 
elevhälsan samt det som är specifikt för varje yrkesgrupp. Patientsäkerhetsarbetet är en 
del av kvalitetsarbetet och kvaliteten är en del av patientsäkerheten. Tillsammans med 
ett systematiskt förebyggande arbete med riskanalyser, avvikelser och egenkontroller 
kan vårdgivaren och ledningsfunktioner få en bra överblick över verksamheten. 
Ledningssystemet för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom elevhälsan i Tierps 
kommun är ett av de styrande dokument som vårdgivaren har för att planera, leda, 
kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.  
 
I Tierps kommun fanns under 2022, 2455 elever i grundskolan, 32 i grundsärskolan, 17 i 
gymnasie-särskolan och 510 elever på gymnasieskolan. 1 
 
Alla elever erbjuds hälsobesök och vaccinationer vid givna tillfällen utifrån Tierps 
kommuns program för elevhälsans medicinska insatser. Programmet är en fortsättning 
på den hälsovård som bedrivs inom barnhälsovården och syftar till att identifiera 
oupptäckta funktionssvårigheter, sjukdomar och andra hälsoproblem som kan utgöra ett 
hinder för inlärning. Ett annat syfte är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande 
genom att identifiera risk- och skyddsfaktorer. Ett exempel är hälsobesöken där ett 
hälsosamtal ingår. Hälsosamtalet kan ge möjlighet att upptäcka om elever har 
svårigheter på andra sätt eller oroar sig för något.  
 
Definitioner av de viktigaste begreppen som används i denna patientsäkerhetsberättelse:  
 
Elevhälsa som den beskrivs i skollagen ska innefatta kurator, psykolog, skolsköterska, 
skolläkare och personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan leds av rektor.  
 
Hälso- och sjukvård inom elevhälsan: Begreppet används när det gäller att definiera 
när legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal utför arbetsuppgifter som kan räknas som 
hälso- och sjukvård, det vill säga åtgärder för att främja, förebygga, utreda, behandla 
sjukdomar och skador. Elevhälsan har inte ett behandlande uppdrag. Inom Utbildning 
Tierp finns skolsköterskor, skolläkare och psykologer.  

 
1Inrapporterat till SCB 20221015 
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Elevhälsans medicinska insats, EMI, består av skolsköterskor och skolläkare och är en 
egen verksamhetsgren enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
Skolsköterskor och skolläkare är legitimerade yrkesutövare utifrån patientsäkerhetslagen 
(2010:659).  
 
Elevhälsans psykologiska insats, EPI består av psykologer. Psykologer är legitimerade 
yrkesutövare utifrån patientsäkerhetslagen (2010:659).  
 
MLA medicinskt ledningsansvarig skolsköterska, MLA, planerar och leder tillsammans 
med verksamhetschef verksamhets- och kompetensutveckling inom EMI och har ett 
samordnat ansvar för kvalitetssystem och introduktion av nyanställda skolsköterskor. 

 
PLA psykologiskt ledningsansvarig skolpsykolog, PLA, planerar och leder tillsammans 
med verksamhetschef, verksamhets- och kompetensutveckling inom den psykologiska 
insatsen och har ett samordnat ansvar för kvalitetssystem och introduktion av 
nyanställda psykologer.. 
 
PTP-psykolog, Praktisk Tjänstgöring för Psykologer, är ett obligatoriskt steg mot att 
bli legitimerad psykolog. 
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Källa:  
Socialstyrelsen ”Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 
2020–2024” 
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SAMMANFATTNING 

De mål och strategier som tagits fram för patientsäkerhetsarbetet 2023 bygger på det 
kvalitetsarbete som skett under 2022. Målen har formulerats med utgångspunkt i de 
händelser, avvikelser och behov som identifierats i verksamheten, samt utifrån de 
egenkontroller som utförts. Förutsättningen för patientsäkerhetsarbetet är att all hälso- 
och sjukvårdspersonal är involverad och aktiv i att rapportera risker, händelser/avvikelser 
och klagomål/synpunkter.  

I patientsäkerhetsberättelse 2022 identifierades mål under följande rubriker 
organisatoriska mål, kvalitetsmål, digitala mål samt mål kopplade till 
kompetensutveckling. Till målen har ett antal strategier/aktiviteter tagits fram. 

Organisatoriska mål var att införa nytt journalsystem samt att ta fram en 
kommungemensam barn- och elevhälsoplan som även omfattar förskolan. 
Upphandlingen av journalsystemet gjordes tillsammans med Knivsta- Heby- och 
Östhammars kommuner. Processen försenades utifrån personalbrist på 
upphandlingsavdelningen och det nya systemet fanns på plats först 21 november. Den 
kommungemensamma barn- och elevhälsoplanen är upprättad, fastställd och 
implementerad. 

Kvalitetsmål som är identifierade är att Tierps kommun har en elevhälsa med hög 
kvalitet på hälso- och sjukvårdsinsatser; att verksamheten har en god och 
kvalitetssäkrad journaldokumentation, att öka antalet uppmärksammade avvikelser och 
att utarbeta förslag på utvärdering av hälsobesök och en kvalitetssäkrad mottagning 
inom EMI på Kyrkskolan. Utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv har verksamhetsbesök 
utförts på skolsköterskemottagningarna och psykologmottagningar och workshops med 
kollegial granskning av journalföring vid hälsosamtal, vaccination och utredning har 
genomförts 
 
Vidare har digitala mål identifierats i form av en god säkerhetskultur. Genom det 
upphandlade systemet Prorenata finns möjlighet till digital hantering av avvikelser samt 
en funktion för slumpmässig logguppföljning. Då införandet försenades har vi arbetat 
enligt tidigare rutiner fram till november och arbetet fortsätter med implementering av de 
nya funktionerna. När det gäller användandet av säkra digitala möten via Skiffer har vi, 
på grund av bristande användarvänlighet, valt att istället lägga fokus på att implementera 
funktionen säkra videomöten i Prorenata.  

Mål kopplade till kompetensutveckling var utbildning i nytt journalsystem för 
journalförande professioner respektive övriga användare samt utbildning i HLR för 
skolsköterskor och psykologer samt deltagande i nationella kompetensutvecklingsdagar 
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för skolsköterskor och skolpsykologer. Under hösten har workshops och e-utbildning 
erbjudits alla användare i Prorenata. Två av skolsköterskorna har gått en 
instruktörsutbildning i HLR som anordnats av huvudman. De har erbjudit HLR-utbildning 
till alla skolsköterskor och skolpsykologer. Alla skolsköterskor och skolpsykologer har 
deltagit på nationella kompetensutvecklingsdagar . 

Under vårterminen 2022 har arbetssituationen fortsatt påverkats av pandemin på 
samtliga skolor, på gymnasieskolan främst på grund av distansundervisning. 
Patientsäkerheten har upprätthållits även under denna ansträngda tid. Under hösten har 
verksamheten återgått till fysiska möten i större utsträckning. 

  
I en omställningsprocess mot effektiv och nära vård 2030 har en kartläggning genomförts 
utifrån en helhetssyn på psykisk hälsa hos barn och unga i Tierp-Älvkarleby under 
vårterminen 2022. Syftet var att öka kunskapen om vad unga behöver för psykisk hälsa, 
genom att inkludera barn och unga i  beslutsprocesser och satsningar framåt. 
Kartläggningen genomfördes i nära samarbete med föreningen Tilia, en ideell 
organisation som arbetar rikstäckande för alla ungas psykiska hälsa. Resultatet utgår 
från tre workshops med barn och unga i tre olika skolor i de båda kommunerna, från 
årskurs 7 till tredje året på gymnasiet. De ungas önskemål och synpunkter har 
sammanställts i en rapport. I rapporten framkommer en mängd olika förslag på vad som 
ungdomar önskar och däribland ”kunskap om psykisk hälsa och hur en tar hand om den, 
exempelvis hur en kan hantera stress och prestationsångest”.  

Under året har diskussioner förts inom EMI och EPI om vikten av psykoedukation. Den 
mentala tallriksmodellen har presenterats på ett antal skolor och kommer att fortsätta. 

Utmaningar som identifierats inför 2023 är svårigheten att säkra tillgång på skolläkare. 
Därför har Tierp, Knivsta, Heby och Östhammar samarbetat för att inför 2023 anställa en 
skolläkare tillsammans.  

GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SÄKER VÅRD 

Nedan beskrivs mål och strategier, organisation och struktur för arbetet med att minska 
antalet vårdskador. 
För att kunna nå den nationella visionen ”God och säker vård – överallt och alltid” och det 
nationella målet ”ingen patient ska behöva drabbas av vårdskada”, har fyra 
grundläggande förutsättningar identifierats i den nationella handlingsplanen för ökad 
patientsäkerhet.  
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Engagerad ledning och tydlig styrning  

En grundläggande förutsättning för en säker vård är en engagerad och 
kompetent ledning och tydlig styrning av hälso- och sjukvården på 
alla nivåer.  

 

Övergripande mål och strategier 

PSL 2010:659, 3 kap. 1 §, SOSFS 2011:9, 3 kap. 1-3 § 
Målet för patientsäkerhetsarbetet syftar till att kvalitetssäkra verksamheten så att rätt 
person gör rätt insatser på rätt tid för att undvika att någon drabbas av en vårdskada. 
Målet kan nås genom att personal med adekvat utbildning och erfarenhet, ges 
förutsättningar att arbeta med hälso- och främjande och förebyggande insatser för att 
erbjuda en likvärdig, god och säker vård till elev.  
  
 

Organisation och ansvar 

PSL 2010:659, 3 kap. 1 § och 9 §, SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 § p 1 
I elevhälsans medicinska insats i Tierp ingår 5,7 skolsköterskor och då vi inte lyckats 
rekrytera skolläkare har tjänsten upphandlats till ca 10 %. I elevhälsans psykologiska 
insats ingår 3 skolpsykologer, varav en fullgjorde sin PTP-tjänstgöring under året. Den 
psykologiska insatsen har förstärkts, från och med oktober, med en visstidsanställd 
psykolog. 
 
Verksamhetschef, som är utsedd av vårdgivaren har det samlade ansvaret för 
verksamheten och ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, 
samordning och säkerhet i vården tillgodoses.. 
Skolläkare och skolpsykologer organiseras centralt och har verksamhetschef som 
anställande chef. Skolsköterskorna är anställda på skolan med rektor som chef. Rektor 
ansvarar för arbetets övergripande innehåll, budget för kompetensutveckling, den 
psykiska och fysiska arbetsmiljön inklusive skolsköterskemottagningens utformning, 
utrustning och hygien medan verksamhetschef för EMI/EPI, ansvarar för att 
kvalitetssäkra innehållet i den medicinska verksamheten för att främja en god 
patientsäkerhet.  
 
Skolsköterskan har en unik överblick i och med att hen träffar alla elever på skolan. 
Skolsköterskan erbjuder alla elever, på ett strukturerat sätt, individuella samtal, med 
fokus på hälsa, livsstil och skolsituation. I återkommande hälsosamtal och 
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hälsoenkäter lyfts många viktiga frågor som kan, när de fångas på ett professionellt 
sätt, leda till framgång i elevens skolgång och framtid. Skolsköterskan behöver rätt 
förutsättningar för att kunna utforma dessa möten på ett optimalt sätt samt att hitta 
strategier tillsammans med de elever som behöver mer hjälp.  
 
Det är angeläget att regelbundet analysera elevhälsans nyckeltal för att de ska ha 
möjlighet att kunna fokusera på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet och för 
att undvika vårdskador. I Tierps kommun var nyckeltalen 2022, 562 
elever/skolsköterska och 1005 elever/skolpsykolog. Utifrån skolorganisationen blir 
antalet elever per skolsköterska ojämnt fördelat, på det största skolområdet är det 632 
elever/skolsköterska och på det minsta 427 elever/skolsköterska. När det gäller 
fördelningen av elever per skolpsykolog är det också ojämnt fördelat. Den som har 
flest elever har 1156 st och den som har minst antal elever har 799 st, kombinerat med 
ledningsansvar.  
 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS 2011:9 4 kap. 6 § och 7 kap. 2 § p 3 
Intern samverkan 
Den samlade elevhälsan på skolan är ett viktigt forum för intern samverkan. 
Skolsköterskor och psykologer träffas regelbundet inom respektive profession. 
 
EHT har samverkat med Kultur och Fritid kring aktiviteterna Dans för hälsa som är 
en insats som syftar till att öka ungas psykiska välbefinnande genom att använda 
dansen som metod samt Kick on, trummor för psykisk hälsa. 
 
Extern samverkan 
Det finns en god samverkan med Region Uppsala, under våren har det funnits ett 
samverkansforum varje vecka med Smittskyddsenheten kring hanteringen av 
covid-19. Även BUP, habiliteringen, Cosmos (asyl - och integrationshälsan), 
Vårdcentrum samt barnhälsovården är viktiga samarbetspartners.  
 
MLA och PLA har en länssamverkan med övriga kommuners MLA/samordnande 
skolsköterskor, och PLA/samordnande psykologer, de träffas två gånger per 
termin. 
 
På samma sätt har verksamhetschefen samverkan med länets elevhälsochefer 
kring elevhälsans rutiner, arbetssätt och utbildningsinsatser. Nätverket träffas en 
gång per månad. Ungdomshälsan och BUP deltar digitalt regelbundet på träffarna. 
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Genom samverkan mellan regionen och länets kommuner via HSVO finns en 
arbetsgrupp tillsatt kring rutiner för remisser angående NPF-problematik och 
hanteringen efter genomförd utredning.  
 
Ungdomsmottagningen har under våren deltagit regelbundet på professionsträffar 
med skolsköterskorna i EMI, under hösten har barnmorsketjänsten varit vakant 
men så fort tjänsten är tillsatt återupptas samarbetet.   

 

Informationssäkerhet 
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1 § 

Ett säkert digitalt journalsystem med anpassade funktioner är en förutsättning för 
att upprätthålla  
patientsäkerheten. Elevhälsans medicinska insatser hanterar känsliga uppgifter 
med hög säkerhetsklassning med krav på säker inloggning. 
Personuppgiftsansvarig på kommunen har fått information om vilka 
personuppgifter elevhälsan hanterar och att det görs på ett säkert sätt. I 
kommunen har journalsystemet PMO använts till och med 2022-11-17. 
Upphandling av nytt journalsystem påbörjades under våren i samverkan med 
Östhammar och Knivsta kommun. Det nya systemet Prorenata kom i drift 22-11-
21. 
 
Loggkontroller har gjorts i PMO enligt lokal rutin fram till nov 2022, därefter 
används, enligt ny rutin det nya systemet Prorenata, för att göra loggkontroller.  

  
 

En god säkerhetskultur  

En grundläggande förutsättning för en säker vård är en god 
säkerhetskultur. Organisationen ger då förutsättningar för en kultur 
som främjar säkerhet.  
 
Inom den medicinska och psykologiska insatsen i Tierps kommuns 
elevhälsa finns ett aktivt arbete med att identifiera och minimera risker och skador. 
Strävan är att det ska råda ett öppet arbetsklimat där personalen tryggt kan rapportera, 
diskutera och ställa frågor om säkerhet och att det finns ett förhållningssätt där man inte 
skuldbelägger varandra samt att det är en organisation där alla lär av negativa händelser 
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som har inträffat. På varje kategoriträff diskuteras och analyseras inkomna avvikelser 
enligt rutin. 
 

Adekvat kunskap och kompetens 

En grundläggande förutsättning för en säker vård är att det finns 
tillräckligt med personal som har adekvat kompetens och goda 
förutsättningar för att utföra sitt arbete.  
 
Skolsköterskor ska vara legitimerade sjuksköterskor med specialistutbildning inom barn- 
och ungdom, distriktsköterska eller skolsköterska. Skolläkare ska vara legitimerad läkare 
med specialistutbildning i allmänmedicin, pediatrik eller barn- och ungdomspsykiatri som 
bas och kan ha tilläggsspecialitet inom skolhälsovård. Skolpsykolog ska vara legitimerad. 
Legitimerad personal har ett eget ansvar att upprätthålla aktuell kunskap inom området. 
Skolsköterskorna deltar varje år i Riksföreningen för skolsköterskors kongress och 
psykologerna deltar i PSIFOS kompetensdagar för Psykologer i förskola och skola. 
 
I verksamheten finns totalt 5,7 skolsköterskor, varav 40 % MLA och alla har adekvat 
specialistutbildning. Under året har skolläkare köpts in på drygt 10%.  
 
Det finns sedan oktober 2022 fyra, centralt anställda, psykologer i kommunen varav 10 % 
PLA. Alla legitimerade, Under hösten slutförde en av psykologerna sin PTP-tjänstgöring 
och har nu fått sin legitimation. 
 

Patienten som medskapare  

En grundläggande förutsättning för en säker vård är patientens och 
de närståendes delaktighet. Vården blir säkrare om patienten är 
välinformerad, deltar aktivt i sin vård och ska så långt som möjligt 
utformas och genomföras i samråd med patienten. Att patienten 
bemöts med respekt skapar tillit och förtroende.  

 
PSL 2010:659 3 kap. 4 § 
All kontakt med elevhälsan är frivillig, men det är sällan någon väljer att  
avstå. I början av höstterminen erbjuder elevhälsan deltagande vid föräldramöten i de 
nya klasserna för att presentera sig och informera om verksamheten.  
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Till hälsobesöket i förskoleklass kallas eleven tillsammans med vårdnadshavarna för att 
etablera en personlig första kontakt med skolsköterskan. Det underlättar för ett fortsatt 
samarbete under hela skolgången. Hälsosamtal i övriga årskurser erbjuds till eleven själv 
med information till hemmet före och vid behov tas kontakt med hemmet efter besöket. 
Beroende på elevens ålder, mognad och önskemål tas hänsyn till vilken information som 
ska vidareförmedlas till vårdnadshavarna 
 
När en ny elev börjar skickar skolan hem information om EMI och en blankett 
”Hälsouppgift” som vårdnadshavarna ska fylla i. Där ska de bland annat lämna 
information till EMI om deras barn har någon  
sjukdom, tar mediciner eller har allergi. Där finns även kontaktuppgifter till 
skolsköterskan. 
 
Vårdnadshavarna behöver ge sitt medgivande inför journalrekvisition och vid utredning, 
både inom skolan eller om en remiss ska skickas. Inför vaccination ska båda 
vårdnadshavarna (där det finns) lämna sitt skriftliga medgivande. Om en vårdnadshavare 
motsätter sig vaccination kommer barnets inte att få sin vaccination. Detta kan 
omvärderas efter elevens önskemål utifrån en mognadsbedömning. Vanligast sker det i 
gymnasiet då de blir erbjudna att kompletteringsvaccinera sig. 
 
Vid en medicinsk avvikelse som rör en specifik elev informeras vårdnadshavarna 
skyndsamt av  
skolsköterska, skolläkare och/eller verksamhetschef.  
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AGERA FÖR SÄKER VÅRD 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2 §, 7 §, 8 §, 7 kap. 2 § p 2, PSL 2010:659, 3 kap. 10 §  
Vårdgivaren ska utöva egenkontroll, vilket ska göras med den frekvens och i den 
omfattning som krävs för att vårdgivaren ska kunna säkra verksamhetens kvalitet.   
 
I Tierps kommun har det under 2022 funnits egenkontroll i form av verksamhetsbesök på 
skolsköterske- och psykologmottagningar, systematisk uppföljning av processer och 
rutiner på professionsträffar samt avvikelsehantering. Medicinteknisk utrustning har 
kontrollerats av utomstående firma Nortech. Under 2022 har egenkontroll inom Tierps 
kommuns medicinska och psykologiska elevhälsa innefattat:  
 

- Verksamhetsbesök på skolsköterske- respektive psykologmottagning, ska 
genomföras varje år av verksamhetschef och MLA/PLA utifrån upprättad 
checklista. 

- Journalgranskning  
- Loggkontroll 
- Medicinteknisk service 
- Uppdatering av testmaterial inom elevhälsans psykologiska insats (ABAS,  och 

vissa testdelar i den digitala Testplattformen Q –global) 
 
Ett fortlöpande förbättringsarbete, som bygger på lärande och 
utveckling, är en viktig grund för ett framgångsrikt 
patientsäkerhetsarbete. I arbetsprocessen för det systematiska 
kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet används fyra steg:  
 

 

A. Identifiering 
Följande brister har identifierats:  

B. När det gäller bevakning av skolsköterskemottagning på Kyrkskolan var en 
skolsköterskemottagning inritad från början. En miss från projektledningen gjorde 
sedan att utrymmet tvingades göras om till teknikutrymme och när det blev känt 
fanns inte tid att göra ytterligare ändringar. Det har dock försäkrats från 
skolledningen att det kommer att lösas.  

 
C. På grund av sjukskrivningar inom EHT på ett skolområde under vårterminen 

påverkades skolsköterskans arbetsuppgifter på ett sätt som medfört att delar av 
basprogrammet inte hanns med.  
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D. Inköpt skolläkare har inte varit insatt i vaccinationsordinationer gällande 

kompletteringar till utrikesfödda, tre avvikelser upptäcktes av skolsköterska innan 
vaccinationer genomfördes. 

 
E. I arbetet med granskning av psykologjournaler så noterades att olika psykologer 

hade lite olika syn på om vissa dokument skulle föras in i Prorenata eller inte. De 
skillnader som var tydligast var om vissa delar av testresultaten skulle scannas in 
eller ligga i den fysiska pappersjounalen. I övrigt var det en homogen bild av hur 
kommunens psykologer journalförde sina olika elever. 

 
F. Journalgranskning av skolsköterskors dokumentation visar att skolsköterskorna 

inte dokumenterat ordination vid utdelning av läkemedel enligt generella 
ordinationslistan.  
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Analys 
A. Verksamhetschef och medicinskt ledningsansvarig skolsköterska blev inte 

tillfrågade när det gäller nybyggnationen av Kyrkskolan vilket kan få konsekvenser 
när det gäller att säkerställa skolsköterskemottagningen utifrån hälso- och 
sjukvårdslagen och utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv. 

 
B. Verksamheten har på olika sätt avsatt personal som stöd till skolområdet och 

under året rekryterat personal. Det har dragit ut på tiden vilket medfört belastning 
på övriga funktioner inom EHT. 
Det är svårt att beräkna hur lång en sjukskrivning kommer att bli och veta när det 
behövs rekrytering. Sjukskrivningar påverkar inte bara arbetsmiljö utan också 
kvalitén i verksamheten.  
 

C. Risk för att felaktigt vaccin kunnat ges, dock var det tydliga felaktigheter, så 
skolsköterskor konsulterade MLA och vaccinationer gjordes om 
 

D. Psykologerna har var och en hittat rutiner för hur mycket av testmaterialet som 
ska in i journalen. Det har saknats en gemensam rutin.   

 
E. Skolsköterskor dokumenterar enligt rutin men ordination av läkemedel från 

generell ordinationslista har inte dokumenterats. 
 

Åtgärder 
A. Det återstår att se till att skolsköterskan får ett mottagningsrum på Kyrkskolan 

som håller den nivå som krävs för sjukvårdsarbete. Förnärvarande finns ett 
grupprum i nya delen som kan användas som skolsköterskemottagning men inget 
vatten finns ännu. Bevakning fortsätter 2023. 

 
B. Rekrytering av elevhälsopersonal till området är genomförd. Samordnade 

skolsköterska har erbjudit hjälp med strukturering och hjälp vid kvarvarande 
hälsobesök, skolsköterska avböjde hjälp då hon bedömde att hon skulle hinna. 
Samordnade skolsköterska fortsätter erbjuda stöd under vårterminen. 

 
C. Uppsägning av avtal med inköpt skolläkare efter 6 månader och ny upphandlades. 

 
 

D. Skapa tydligare rutiner kring vad som ska föras in psykologjournalen i Prorenata.  
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E. I nya journalsystemet har en fras skapats som förtydligar att läkemedel ges enligt 
”Generell ordination” som skolsköterskor i fortsättningen kommer att använda vid 
utdelning av läkemedel. 

 
Uppföljning av åtgärd 

A. Bevakning  av skolsköterskemottagningens utformande fortsätter 2023. 
 

B. Kontinuerligt följa upp och bevaka bemanning inom EHT med rektorerna.  
 

C. Säkerställa tillgång på skolläkare genom interkommunalt avtal med Knivsta 
Kommun som anställer skolläkare. 

 
D. Uppföljning av dessa tydligare rutiner för vad som förs in i psykologjournaler 

kommer att ske löpande på professionsträffarna och vid nästa journalgranskning 
 

E. Uppföljning på professionsträffar för skolsköterskor 
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Öka kunskap om inträffade vårdskador  
SOSFS 2011:9 7 kap. 2 § sista stycket, HSLF-FS 2017:40 3 kap. 1 §, PSL 
2010:659 3 kap. 3 § 
Genom identifiering, utredning samt mätning av skador och 
vårdskador ökar kunskapen om vad som drabbar patienterna när 
resultatet av vården inte blivit det som avsetts. Kunskap om 
bakomliggande orsaker och konsekvenser för patienterna ger underlag för utformning av 
åtgärder och prioritering av insatser.  
 

Tillförlitliga och säkra system och processer  

Elevhälsans medicinska och psykologiska verksamhet kvalitetssäkras 
systematiskt utifrån ett ledningssystem. Det finns ett program för 
EMI, ett tydligt årshjul samt lokala rutiner som alla ska känna till och 
följa. När det gäller EPI ser vi över vad som kan ingå i ett årshjul för 
skolpsykologer  
  
Patientsäkerhetsarbetet sammanfattas varje kalenderår i patientsäkerhetsberättelsen 
som beskriver elevhälsans medicinska och psykologiska hälso- och sjukvårdsinsatser ur 
ett patientsäkerhetsperspektiv.  
 
Patientsäkerhetsberättelsen redovisas för vårdgivaren, Kommunstyrelsens utskott Barn, 
utbildning och kultur. 
 
Genom att inkludera systematiskt patientsäkerhetsarbete som en naturlig del av 
verksamhetsutvecklingen kan både de reaktiva och proaktiva perspektiven på 
patientsäkerhet bejakas. Genom att minska oönskade variationer stärks 
patientsäkerheten.  
 

Säker vård här och nu  

Hälso- och sjukvården präglas av ständiga interaktioner mellan 
människor, teknik och organisation. Förutsättningarna för säkerhet 
förändras snabbt och det är viktigt att agera på störningar i närtid.  

Riskhantering  

SOSFS 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap. 2 § p 4 
Verksamheten utvärderar fortlöpande om det finns risk för att händelser skulle kunna 
inträffa som kan medföra brister. Vid regelbundna yrkesträffar fångas eventuella risker 
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upp. Ofta räcker det att tillsammans diskutera och hitta lösningar då EMI och EPI i 
Tierps kommun är en liten organisation. Ibland leder det till uppdatering i 
rutindokument eller framtagande av ny rutin.  
 
Vid förändringar i verksamheten görs en risk- och händelseanalys för att säkerställa 
patientsäkerheten. Det som framkommit i avvikelserapporterna redovisas under 
rubriken resultat och analys.  
 

Stärka analys, lärande och utveckling  

Analys och lärande av erfarenheter är en del av det fortlöpande 
arbetet inom hälso- och sjukvården. När resultaten används för att 
förstå vad som bidrar till säkerhet, hållbarhet, önskvärd flexibilitet 
och goda resultat, kan verksamheten utvecklas så att kvaliteten och 
säkerheten ökar och risken för vårdskador minskar.  

Avvikelser 
PSL 2010:659, 6 kap. 4 §, SOSFS 2011:9 5 kap. 5 §, 7 kap. 2 § p 5 
Under 2022 har fyra avvikelser rapporterats skriftligt till MLA, PLA och 
verksamhetschef. Samtliga avvikelser har registrerats och vid alla incidenter har 
anmälaren, MLA, PLA och verksamhetschef gjort en risk- och händelseanalys samt en 
bedömning om vad som ska göras för att förhindra upprepning av det inträffade.  
 

Inkomna avvikelser- 
kategori (antal)  

Beskrivning  Åtgärd  

Vaccinationsordination 
(3)  
   

 

Skolläkare ordinerat felaktiga 
vaccin till 3 elever   

Skolsköterskor upptäckt detta 
och ändrat 
ordinationen, skolläkare har 
fått avsluta sitt uppdrag. 
Ingen Patientskada.  

Ej genomförda 
hälsosamtal (1) 

  

 

Skolsköterska har inte hunnit 
med att genomföra alla 
hälsosamtal   
7 elever har ej fått inbjudan   
8 elever erbjudna en tid men 
inte kommit   
 

Dessa besök har genomförts 
senare. Ingen patientskada 
funnen. 
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De hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs inom elevhälsan i Tierps kommun har 
utretts och följts upp enligt de rutiner som finns. Ingen inrapporterad avvikelse har lett 
till vårdskada eller bedömts som allvarlig.  
 
I samband med yrkesträffar lyfts enligt rutin frågan om inträffade avvikelser. Syftet 
med det är att dela med sig av inträffade avvikelser för att öka patientsäkerhetsfokus 
och att skapa en lärandekultur. 
 

Klagomål och synpunkter 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 3 a § och 6 §, 7 kap. 2 § p 6 
Man kan ju diskutera varför det inte inkommer fler klagomål och /eller synpunkter .En 
orsak kan vara att elever och vårdnadshavare i första hand vänder sig direkt till 
skolsköterska/ansvarig rektor och att ärendet hanteras enligt skolans rutiner.  
  
Elever klagar ofta till skolsköterskorna och skolpsykologer att de inte finns på plats 
när de sökt dem. Dessa muntliga klagomål dokumenteras inte Elevhälsans uppdrag är 
främst hälsofrämjande och förebyggande. EMI och EPI fungerar inte som 
akutmottagningar. Elevhälsan behöver tydliggöra för både elever och personal hur 
uppdraget ser ut. Det är viktigt att årligen gå ut i verksamheten och informera om hur 
man kommer i kontakt med skolsköterska och skolpsykolog. 

 

Öka riskmedvetenhet och beredskap  

Under pandemin har förutsättningarna för elevers möjlighet att ta del 
av verksamheten förändrats. Verksamheten behöver planera för en 
hälso- och sjukvård som flexibelt kan anpassas till kortsiktigt eller 
långsiktigt förändrade förhållanden med bibehållen funktionalitet, 
även under oväntade förhållanden. 
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MÅL, STRATEGIER OCH UTMANINGAR FÖR KOMMANDE ÅR 
Organisatoriska mål  

Mål  
 

Strategi  

Elevhälsoarbetet är främst 
hälsofrämjande och förebyggande 
 
 
 
 
 
 
 
Ökad skolnärvaro 

Deltagande i IBIS/PAX  
Mentala tallriksmodellen  
 
Tydliggöra psykologens förebyggande och 
främjande arbete i ”elevhälsogången” 
 
 Tydliggöra psykologens arbete i utredning 
av behov av särskilt stöd på respektive 
skolområde.  
 
Aktualisera rutinen för ökad skolnärvaro 
Psykoedukation – ta fram 
utbildningsmaterial på individ- grupp och 
organisationsnivå 
Arbeta för tillgängliga lärmiljöer 
 

 
Kvalitetsmål  

Mål  
 

Strategi  

Elevhälsa med hög kvalitet på hälso- och 
sjukvårdsinsatser 
 

Verksamhetsbesök på samtliga enheter av 
verksamhetschef tillsammans med MLA 
respektive PLA. 
 
Fortsätta arbetet med att visualisera 
processer i ledningssystemet utifrån ett 
patientperspektiv 
 
Bevaka utformande av 
skolsköterskemottagning på Kyrkskolan 
 
Fortsätta med egenkontroller, 
journalgranskning och uppdatera 
testmaterial 
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Regelbundna professionsträffar utifrån 
fastställd dagordning, för kollegialt 
lärande och verksamhetsutveckling 
 

En god och kvalitetssäkrad 
journaldokumentation 
  

Årliga workshops med kollegial granskning 
av journalföring vid hälsosamtal, 
vaccination och utredning. 

EMI och EPI har ständigt fokus på risker 
och förbättringsarbete 

Enligt rutin, fortsätta att uppmärksamma 
och arbeta med avvikelser som 
återkommande punkt på 
professionsmöten 

Säkrad tillgång på skolläkare Gemensam upphandling/anställning av 
skolläkare för kommunerna Tierp Knivsta, 
Östhammar och Heby  

 
Digitala mål  

Mål  
 

Strategi  

  
En god säkerhetskultur  Använda funktionen ”säker e-

postanvändning” och boka säkra 
videomöten via Prorenata när känsliga 
uppgifter avhandlas. 

Väl implementerade rutiner för 
dokumentation av avvikelser 

Använda digitala blanketter i Prorenata 

Digitala blanketter i Prorenata Införa webbaserade hälsoblanketter, 
samtycken och enkäter inför hälsobesök,  
ta fram mall för samtycke vid utredning 
och remisser till BUP/HAB  

 
Kompetensutvecklande mål  

Mål  
 

Strategi  

All personal inom den medicinska och 
psykologiska elevhälsan är förtrogna med 
arbete i nytt journalsystem 

Fortsatta kompetensutvecklingsinsatser 
för EMI, EPI och övriga användare i nytt 
digitalt system  
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Skapa nätverk med användare utifrån 
profession tillsammans med 
representanter från Heby, Östhammar och 
Knivsta 

 
EMI och EPI har tillgång till ny kunskap 
och forskning inom sina områden 

Skolsköterskorna deltar varje år i 
Riksföreningen för skolsköterskors 
kongress. 
 
Psykologerna deltar PSIFOS 
kompetensdagar för Psykologer i förskola 
och skola. 

 

 
Utmaningar inför 2023 
Mot bakgrund av pandemin finns det risk att elever i högre grad kommer få psykisk 
ohälsa och ökad skolfrånvaro. Rapporter och studier pekar åt samma håll, trenden sedan 
länge med ökande psykisk ohälsa bland unga förstärks av effekterna av Corona 
pandemin. Här behöver elevhälsan ha verktyg både för främjande och åtgärdande 
insatser.  
 
En utmaning för alla som arbetar inom utbildning Tierp är att öka skolnärvaron. Många 
elever har en hög frånvaro och bland dessa återfinner vi elever med låg måluppfyllelse. 
Gruppen är inte homogen utan det finns många anledningar till skolfrånvaro. Psykisk 
ohälsa är en och där EMI och EPI berörs på olika sätt. 
 
Psykisk ohälsa kan också ha många bakomliggande faktorer, det kan vara olika psykiska 
och sociala svårigheter där elevhälsan behöver samarbeta med andra verksamheter. Det 
behövs därför väl fungerande samarbete med tydliga ansvarsområden och 
gränsdragningar mellan verksamheterna. 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

/Dokumentdatum/ /Ärendebeteckning/
  

  
   
  
    

 

Interkommunal ersättning och bidrag till enskild verksamhet, 
2023 
 
Förslag till beslut 
Utskottet Barn, utbildning och kultur föreslår Kommunstyrelsen besluta  
 
att anta föreliggande förslag till interkommunal ersättning och bidrag till 
enskild/fristående verksamhet för kalenderåret 2023 enligt bilaga 1. 
Beloppen avser kronor per elev i förskola/pedagogisk 
omsorg/skolbarnsomsorg/förskoleklass/grundskola/grundsärskola/ 
gymnasiesärskola samt gymnasieskolans program. 
 
att delegera till ansvarig rektor att sluta överenskommelser med berörda 
kommuner om interkommunal ersättning (kr/gymnasiepoäng) avseende 
vuxenutbildning, inklusive särvux, för 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En kommuns bidrag för ett barn i enskild verksamhet eller en elev i en 
fristående skola ska bestämmas enligt likabehandlingsprincipen. Bidraget 
ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 
fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. 
Som underlag för beslut om interkommunal ersättning och bidrag används 
kommunens budget för kalenderåret 2023. 
 
Bidraget till enskilda förskolor, fritidshem, förskoleklasser och fristående 
skolor består av ett grundbelopp och eventuellt tilläggsbelopp. 
 
Beloppen inkluderar schablonersättning för administration; en procent för 
pedagogisk omsorg, respektive tre procent för övriga verksamheter. 
Enskilda verksamheter kompenseras för mervärdesskatt enligt den så 
kallade sexprocentsregeln. 
 
Schablonbeloppet uppgår till sex procent av det totala bidragsbeloppet. 
Ersättning för lokalkostnad är kommunens genomsnittskostnad för lokaler 
för respektive verksamhet/skolform. 
 
Vuxenutbildning 
Särvux  förhandlas – ansvarig rektor 
Vuxenutbildning förhandlas – ansvarig rektor 
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Barnrättskonsekvenser 
Beslutet har inga barnrättskonsekvenser 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Bilaga1: Interkommunal ersättning och bidrag till enskild 

verksamhet 2023 
 
Beslutet skickas till 

 Utbildningschef 
 
 
I tjänsten  
 
Per Angemo 
Utbildningschef 
 
 
 



SAMMANSTÄLLNING GYMNASIESKOLAN TIERP FÖR ÅR 2023

Kompetens- Adm/ledning Summa/elev Summa/elev Totalt med Per elev och

Program Undervisning 1) Läromedel 1) Elevhälsa Skolmåltider utveckling Lokaler 3% och år och månad 6% Moms moms/elev och år  mån inkl moms

SA 46 805 8 584 3 693 4 351 680 13 491 2 328 79 932 6 661 4 796 84 728 7 061

NA 68 208 8 250 3 693 4 351 680 20 795 3 179 109 156 9 096 6 549 115 705 9 642

VO 56 705 9 851 3 693 4 351 680 21 141 2 893 99 315 8 276 5 959 105 274 8 773

BF 64 103 8 780 3 693 4 351 680 18 254 2 996 102 858 8 571 6 171 109 029 9 086

BA 48 081 15 949 3 693 4 351 680 21 884 2 839 97 478 8 123 5 849 103 326 8 611

Fordon  ÅK 1 48 577 14 688 3 693 4 351 680 43 622 3 468 119 080 9 923 7 145 126 224 10 519

FT-MEK ÅK 2-3 205 669 14 688 3 693 4 351 680 43 622 8 181 280 884 23 407 16 853 297 737 24 811

FT-TRA ÅK 2-3 163 635 27 285 3 693 4 351 680 34 485 7 024 241 154 20 096 14 469 255 623 21 302

EE 75 149 10 684 3 693 4 351 680 25 705 3 608 123 870 10 323 7 432 131 302 10 942

EK 43 766 8 708 3 693 4 351 680 13 491 2 241 76 930 6 411 4 616 81 546 6 796

TE 53 131 8 499 3 693 4 351 680 17 801 2 645 90 799 7 567 5 448 96 247 8 021

IMA Individuellt altern. 114 855 5 203 31 323 4 351 680 33 746 5 705 195 862 16 322 11 752 207 614 17 301

IMS Språkintrod. 91 511 5 203 26 322 4 351 680 33 746 4 854 166 667 13 889 10 000 176 667 14 722

GYMNSÄR INDIV.PROG 308 977 9 194 219 593 7 047 680 75 868 18 641 640 000 53 333 38 400 678 400 56 533

GYMNSÄR NATION.PROG 190 140 5 658 135 134 7 047 680 75 868 12 436 426 963 35 580 25 618 452 581 37 715

1) Indexuppräkning

Gymnasieskola (16 kap 52-53§§) 

Gymnasiesärskola (19 kap 45-46§§)

             Fristående skolor        Kommunala skolor
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Gemensam service Handläggare 

81580 Tierp 

Besöksadress: Centralgatan 7 

 

 

Hafiza Klapuh 

Ekonom 

E-post: Hafiza.Klapuh@tierp.se 

 

 

Dokumentnamn 

Interkommunal ersättning 2023 
Datum Diarienummer 

2023-02-14       

 Adress 

       

 
 
 

Interkommunal ersättning till annan kommun, grundskola 2023 

 

 
Ersättningarna gäller när en annan kommun tar emot ett barn folkbokfört i Tierp i enlighet 

med 10 kap. 25 § och 27 § och 34 § skollagen. 

 

I enlighet med 10 kap. 25 §, när eleven går i en annans kommuns skola, på grund av personliga  

skäl eller är placerad i annan kommun på hem för vård eller boende utifrån socialtjänstlagen,  

gäller skolkommunens prislista. 

 

När elev går kvar i annan kommuns skola enligt 10 kap. 28 § andra stycket, enligt rätten att gå  

kvar den sista årskursen, gäller skolkommunens prislista.  

 

I enlighet med 10 kap. 27 §, när elev och vårdnadshavare önskar gå i annan kommuns grundskola  

så gäller hemkommunens prislista. 

 

Ersättning sker månadsvis. 

 
 

Fritids               

          
Kommun, kr/år 
utan   

Kommun, 
kr/år efter 

Pedagogisk 
verksamhet Måltider Lokaler Summa 

Adm. 
(3%) 

avdrag för  
barnomsorgs- 
avgifter 

Avdrag  
barnomsorgs- 
avgift 

avdrag för  
barnomsorgs- 
avgifter 

21 005 3 684 6 351 31 040 931 31 971 -7 407 24 563 

                

 
 

Förskoleklass             

Undervisning Lärverktyg Elevhälsa Måltider Lokaler Summa 
Adm. 
(3%) IKE, kr/år 

45 735 4 556 4 720 7 540 12 925 75 478 2 264 77 742 
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Grundskola 1–9             

Undervisning Lärverktyg Elevhälsa Måltider Lokaler Summa Adm. (3%) IKE, kr/år 

58 739 4 486 4 648 7 352 24 749 99 975 2 999 102 974 

                

 
 
 

Grundsärskola, särskola           

Undervisning Lärverktyg Elevhälsa Måltider Lokaler Summa Adm. (3%) IKE, kr/år 

248 710 3 935 3 384 5 082 10 852 271 963 8 159 280 121 

                

 
 
 

Grundsärskola, träningsskola           

Undervisning Lärverktyg Elevhälsa Måltider Lokaler Summa Adm. (3%) IKE, kr/år 

416 445 4 556 3 918 6 211 18 665 449 795 13 494 463 291 

                

 
 
 

Särfritids           

Pedagogisk verksamhet Måltider Lokaler Summa Adm. 3% 
  
Kommun, kr/år 

100 634 3 034 12 260 115 929 3 478 119 478 

            

 
 

Modersmålsundervisning  kr/år 

Kommun 13 753 

    

 



1(1) 

 

Gemensam service Handläggare 

81580 Tierp 

Besöksadress: Centralgatan 7 

 

 

Hafiza Klapuh 

Ekonom 

E-post: Hafiza.Klapuh@tierp.se 

 

 

Dokumentnamn 

Interkommunal ersättning 2023 
Datum Diarienummer 

2023-02-14       

 Adress 

       

 
 
 

Interkommunal ersättning 
 
Ersättningen gäller när en annan kommun tar emot ett barn folkbokfört i Tierps kommun  

i enlighet med 8 kap. 13§ och 17§ i skollagen. 

I det fall barnet är mottaget enligt 13§ första stycket är det skolkommunens prislista för  

ersättning som gäller.  

I det fall barnet är mottaget enligt 13§ andra stycket är det hemkommunens prislista för  

ersättning som gäller.  

 

Ersättning faktureras månadsvis. 

   

Ersättningen för förskoleplats inkluderar omsorg, pedagogisk verksamhet, pedagogiskt  

material, utrustning, måltider, lokalkostnader och administrationskostnad (3 %).  
 

Förskola             

          
Kommun, 
kr/år utan Avdrag  

Kommun, 
kr/år efter 

 
Grundbelopp Lokaler Summa Adm. 3% avdrag Föräldraavgift avdrag 

1–2 år  125 004 26 829 151 833 4 555 156 388 -10 000 146 388 

3–5 år  100 003 26 829 126 832 3 805 130 637 -10 000 120 637 

                
 

 

Ersättningen för plats i pedagogisk omsorg inkluderar omsorg, pedagogisk verksamhet,  

pedagogiskt material, utrustning, måltider och administrationskostnad (1 %).  

 

Pedagogisk omsorg          

      
Kommun, 
kr/år utan Avdrag  

Kommun, 
kr/år efter 

 
Grundbelopp Adm. 1% avdrag Föräldraavgift avdrag 

1–2 år  123 152 1 232 124 384 -10 000 114 384 

3–5 år  106 582 1 066  107 648 -10 000   97 648 
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Gemensam service Handläggare 

81580 Tierp 

Besöksadress: Centralgatan 7 

 

 

Hafiza Klapuh 

Ekonom 

E-post: Hafiza.Klapuh@tierp.se 

 

 

Dokumentnamn 

Elevpeng 2023 
Datum Diarienummer 

2023-02-14       

 Adress 

       

 
 
 

Bidrag till enskild grundskola, fritidshem, grundsärskola och särfritids 2023 

 
Ersättning i form av elevpeng ges till fristående grundskolor enligt skollagen 10 kap. 37 § och 38 §.  

Ersättningarna inkluderar lokalkostnad, administration (3 %) och mervärdeskatt (6 %). 

 

Ersättning sker månadsvis. 

 

 
 

Fritids                 

Pedagogisk 
verksamhet Måltider Lokaler Summa 

Adm.  
3% 

Moms 
6%  

Fristående, 
kr/år utan 
avdrag för 
barnomsorgs-
avgifter 

Avdrag  
barnomsorgs-
avgift 

Fristående, 
kr/år efter 
avdrag för 
barnomsorgs-
avgifter 

21 005 3 684 6 351 31 040 931 1 918 33 889 -7 407 26 482 

                  

 

 

 

Förskoleklass               

Undervisning Lärverktyg Elevhälsa Måltider Lokaler Summa 
Adm. 
(3%) 

Moms 
6%  

Fristående, 
kr/år 

45 735 4 556 4 720 7 540 12 925 75 478 2 264 4 665 82 407 

                  
 
 
 
 

Grundskola 1–9               

Undervisning Lärverktyg Elevhälsa Måltider Lokaler Summa 
Adm. 
(3%) 

Moms 
6%  

Fristående, 
kr/år 

58 739 4 486 4 648 7 352 24 749 99 975 2 999 6 178 109 153 
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Grundsärskola, grundsär             

Undervisning Lärverktyg Elevhälsa Måltider Lokaler Summa 
Adm. 
(3%) 

Moms 
6%  

Fristående, 
kr/år 

248 710 3 935 3 384 5 082 10 852 271 963 8 159 16 807 296 929 

                  

 
 

Grundsärskola, träningsskola             

Undervisning Lärverktyg Elevhälsa Måltider Lokaler Summa 
Adm. 
(3%) Moms 6%  

Fristående, 
kr/år 

416 445 4 556 3 918 6 211 18 665 449 795 13 494 27 797 491 088 

                  

 
 

Särfritids             

Pedagogisk verksamhet Måltider Lokaler Summa Adm. 3% Moms 6%  
Fristående, 
kr/år  

100 634 3 034 12 260 115 929 3 478 7 165 126 572 

              

 
 
 
 

Modersmålsundervisning  kr/år 

Fristående  14 578 
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Gemensam service Handläggare 

81580 Tierp 

Besöksadress: Centralgatan 7 

 

 

Hafiza Klapuh 

Ekonom 

E-post: Hafiza.Klapuh@tierp.se 

 

 

Dokumentnamn 

Bidrag till enskild förskola 2023   
Datum Diarienummer 

2023-02-14       

 Adress 

       

 
 
 

Bidrag till enskild förskola och pedagogisk omsorg 2023 
 

Ersättning i form av barnpeng ges till fristående förskolor enligt skollagen 8 kap. 21 § och 22 §. 

Ersättningarna inkluderar lokalkostnad, administrationskostnad (3 %) och mervärdeskatt (6 %). 

Ersättning faktureras månadsvis. 
 
 
 

Förskola             

Förskola Grundbelopp Lokaler Summa 
Adm. 
3% 

Moms 
6% 

Fristående, 
kr/år utan 
avdrag 

Avdrag 
Föräldraavgift 

Fristående, 
kr/år efter 
avdrag 

1–2 år  125 004 26 829 151 833 4 555 9 383 165 771 -10 000 155 771 

3–5 år 100 003 26 829 126 832 3 805 7 838 138 475 -10 000 128 475 

                  

   
 

 

Ersättningarna inkluderar administrationskostnad (1 %) och mervärdeskatt (6 %). 

 

 Pedagogisk  omsorg       

Pedagogisk omsorg Grundbelopp Adm. 1% 
Moms 
6% 

Fristående, 
kr/år utan 
avdrag 

Avdrag 
Föräldraavgift 

Fristående, 
kr/år efter 
avdrag 

1–2 år  123 152 1 232 7 463 131 847 -10 000 121 847 

3–5 år 106 582 1 066 6 459 114 107 -10 000 104 107 

              
   

 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet samhällsbyggnad 

 
2023-01-31  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 14 
Dnr KS/2023:104 

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2023 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämnden har tillsyn över att byggherren fullgör sina 
skyldigheter enligt plan- och bygglagen, PBL, och dess föreskrifter. 
Byggnadsnämndens tillsynsansvar anges i 11 kap 2,3 §§ PBL och 
omfattar i huvudsak de formella bestämmelserna i lovprocessen, 
byggprocessen och bruksskedet samt de materiella bestämmelserna vid 
lov och byggande.  
Med formella bestämmelser menas till exempel att en åtgärd inte får 
påbörjas utan startbesked och att utföra obligatorisk funktionskontroll av 
ventilationssystem. Med materiella bestämmelser menas krav som ställs 
på åtgärden som sådan till exempel utformningskrav, tekniska 
egenskapskrav, underhållskrav och krav på undanröjande av enkelt 
avhjälpta hinder. 
 
Byggnadsnämnden måste pröva alla anmälningar om tillsyn och ingripa 
om det finns skäl till det. Det framgår dock inte av plan- och 
bygglagstiftningen i vilken omfattning byggnadsnämnderna ska utöva 
egeninitierad och planerad tillsyn.  
Att ta fram en tillsynsplan är ett lämpligt sätt att systematisera 
tillsynsarbetet. I en tillsynsplan kan det till exempel anges inom vilka 
områden nämnden avser att prioritera sin tillsyn under det kommande 
året. Prioriteringen kan grundas på en behovs- och riskbedömning utifrån 
tidigare erfarenheter.  
Det finns inte något krav på att byggnadsnämnden ska ha en tillsynsplan 
men Boverket anser att effektivt tillsynsarbete förutsätter att det i så stor 
utsträckning som möjligt planeras och resurssätts i förväg.  En 
tillsynsplan skapar förutsättningar för att byggnadsnämnden som 
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att anta Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2023. 
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områden nämnden avser att prioritera sin tillsyn under det kommande året. 
Prioriteringen kan grundas på en behovs- och riskbedömning utifrån 
tidigare erfarenheter.  
Det finns inte något krav på att byggnadsnämnden ska ha en tillsynsplan 
men Boverket anser att effektivt tillsynsarbete förutsätter att det i så stor 
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Inledning  
Byggkontoret på enheten Planering och myndighet utför kommunens tillsyn enligt 
Plan- och bygglagen (PBL) och Plan- och byggförordningen (PBF) på uppdrag från 
två ansvariga myndighetsnämnder – Jävsnämnden respektive Kommunstyrelsen. 
 
Nämnden ska se till att bygglov är förenliga med gällande lag och praxis, ge råd och 
upplysningar och utöva tillsyn över byggnationer. Tillsyn sker vid inkommen 
anmälan och enligt nämndens tillsynsplan.  
 
Tillsyn, tillsynsvägledning och uppföljning ska medverka till att demokratiskt be-
slutade lagar och bestämmelser följs och tillämpas i enlighet med lagstiftarens in-
tentioner och på samma sätt i hela landet.  
 
Det ska vara lätt att göra rätt i Tierps kommun! Bra service är ett ledord i tillsynsar-
betet. Informationen på kommunens hemsida ska vara tydlig och genom rådgivning 
ska vi hjälpa medborgare att göra rätt. 

Varför tillsyn? 
Målet med nämndens tillsyn är att:  

 se till att den byggda miljön uppfyller samhällets krav 
 se till att byggnadsverk, tomter och allmänna platser underhålls och sköts så 

att värden bevaras samt att olägenheter inte uppkommer  
 säkerställa att byggnadsverk som uppförs och ändras har de tillstånd som 

krävs och att samhällets lagar och regler följs   
 att upprätthålla god form, färg och materialverkan 

Vad är tillsyn enligt plan- och bygglagen? 

Underhåll och varsamhet  

Byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att utformning och tek-
niska egenskaper bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och 
byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig 
synpunkt. Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda vär-
dena bevaras. 

Tillståndspliktiga åtgärder  

Tillståndspliktiga åtgärder ska ha de tillstånd som krävs innan de utförs. Byggregler 
och kontrollplaner ska följas under byggprojekten och de ska finnas förutsättningar 
för att utfärda slutbesked.  
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Allmänna platser och publika lokaler ska vara tillgängliga för alla 

Det innebär att enkelt avhjälpta hinder på allmän plats och i publika lokaler ska åt-
gärdas. 

Ventilation, hissar och andra motordrivna anordningar ska vara god-
kända   

Kontroll av ventilation i byggnader, hissar och andra motordrivna anordningar ska 
utföras inom bestämt intervall och visa på godkänd funktion. 

Att utföra tillsyn – bevaka, utreda och ingripa  
 Nämnden ska bevaka att samhällets krav är uppfyllda. Tillsynen ska plane-

ras årsvis genom en tillsynsplan som visar behovsbedömning, konsekvensa-
nalys, prioriteringar och resurstillgång.  

 Om det uppdagas eller anmäls en överträdelse har kommunen en skyldighet 
att utreda ärendet. Utredningen ska visa om det har skett en överträdelse 
eller inte.  

 Ett ingripande innebär en påföljd för den som utfört en överträdelse eller 
den som gynnas av den. Påföljd innebär att utföraren ska rätta till överträdel-
sen med eller utan byggsanktionsavgift/vite eller att enbart betala en 
byggsanktionsavgift. Ingripandet avslutas med beslut om att rättelsen är ut-
förd.  

Tillsynsplan 2023 

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK 

Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att OVK utförs (en- och tvåbostadshus 
är undantagna). Funktionskontrollanten ska komma in med protokoll över besikt-
ningen till byggnadsnämnden. Vid OVK ska det kontrolleras att ventilationssyste-
mets funktion och egenskaper överensstämmer med de föreskrifter som gällde när 
systemet togs i bruk. OVK utförs för att säkerställa ett tillfredsställande inomhuskli-
mat i byggnader. Dessutom görs det för att undersöka vilka åtgärder som kan vidtas 
för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett 
försämrat inomhusklimat. 

Syfte  

Att ha en fungerande tillsyn av OVK är väsentlig för en god inomhusmiljö. Brister i 
ventilation kan leda till en ökning av allergier, astma och nedsatt prestationsför-
måga för de som vistas i lokalerna. Miljöer där barn och ungdomar vistas 
(förskolor, skolor samt andra samhällsviktiga lokaler) bör prioriteras.  
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Mål  
Att de lagstadgade kontroller som ska utföras under året ska vara genomförda. 

Aktiviteter under 2023  
1. Föra aktuellt register över utförd OVK.  
2. Informera fastighetsägare när besiktningsprotokoll innehåller brister eller 

fastighetsägare inte utfört OVK enligt tidsintervall.  
3. Förelägga fastighetsägare som efter påminnelse inte åtgärdad brist enligt be-

siktningsprotokoll. 

Hissar och andra motordrivna anordningar  

Det är fastighetsägaren som är ansvarig att hissen besiktas i tid. Fastighetsägaren 
ska se till att det finns en giltig och synlig besiktningsskylt i varje hiss. På skylten 
ska det framgå vilket datum hissen måste besiktas nästa gång. Tillsynen omfattar 
även motordrivna anordningar, bostadsanpassningshissar, m.fl. Besiktningsinterval-
let varierar beroende på typ av anordning (1-4  år). 

Syfte  
Att hissar och motordrivna anordningar ska vara säkra att använda.  

Mål  
De lagstadgade kontrollerna som ska utföras under året ska vara genomförda och att 
inga hissar/motordrivna anordningar med allvarliga brister används.  

Aktiviteter under 2023  
Startmöte för att planera tillsyn över kommunens hissar 2023.  

Enkelt avhjälpta hinder (HIN) – tillgänglighet  

Ett hinder mot tillgänglighet eller användbarhet i lokaler dit allmänheten har till-
träde samt på en allmän plats ska avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska 
och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa. Även när man anlägger all-
männa platser eller områden för andra anläggningar än byggnader ska de göras till-
gängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsför-
måga. Kommunen ska ha en plats på sin hemsida där man kan anmäla enkelt av-
hjälpta hinder.  

Syfte  
För att alla ska kunna vara delaktiga i samhället måste funktionshinderperspektivet 
genomsyra de kommunala verksamheterna. Det är även viktigt att kommunen arbe-
tar för att förbättra tillgängligheten. Som ansvarig för den fysiska planeringen har 
kommunen en avgörande roll i målet för att skapa ett tillgängligt Sverige. Det är 
byggnadsnämnden som har ansvaret för att publika lokaler är tillgängliga för alla. 
Det är en fråga om jämställdhet och rättvisa.   
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Mål  
Att kommunens lokaler och platser dit allmänheten har tillträde är tillgängliga för 
personer med funktionshinder.  

Aktiviteter under 2023   
1. Arbeta med inkomna ärenden 
2. Utreda möjighet till inventering av publika lokaler via tex projekt- eller 

examensarbete  

Lekplatser  

Nämnden har tillsyn över att den som ansvarar för lekplatsen följer kraven vid upp-
förande och ändring av lekplatser. Tillsynsansvaret gäller oavsett om uppförandet 
eller ändringen kräver lov eller inte. Nämnden har även tillsyn över att kraven på 
vård, skötsel och underhåll följs i bruksskedet samt att enkelt avhjälpta hinder un-
danröjs.  

Syfte  
Upprätthålla en god status på lekplatser så att underhåll sköts på ett sätt så att risk 
för olyckor minskar.  

Mål  
Utföra besiktningar och se till att eventuella säkerhetsbrister åtgärdas.  

Aktiviteter under 2023 
1. Arbeta med inkomna ärenden.  

Olovligt byggande – olovlig åtgärd  

Olovlig byggnation kallas ofta ”svartbygge” i folkmun. Egentligen står benäm-
ningen för alla åtgärder som är lov- eller anmälningspliktiga och som utförts utan 
tillstånd. Om en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan har 
påbörjats utan att startbesked och/eller slutbesked meddelats ska nämnden ta ut en 
byggsanktionsavgift. Det kan i vissa fall även bli aktuellt med vitesföreläggande.  

Syfte  
Det är viktigt för det allmänna förtroendet att nämnden lever upp till sitt ansvar att 
se till att samhällskraven blir uppfyllda. Det är en demokratisk rättvisefråga att den 
enskildes möjlighet att bygga grundas på en likvärdig tillämpning av lagar och 
bestämmelser och inte på grannars goda vilja.  

Mål  
Arbeta med inkomna ärenden.   

Aktiviteter under 2023  
1. Handlägga inkomna ärenden.  
2. Starta nya tillsynsärenden vid upptäckt av åtgärd som strider mot PBL.   
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Bristande underhåll  

Byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att utformningen och de 
tekniska egenskaperna bevaras. En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att 
risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för 
trafiken inte uppkommer. Tomter ska underhållas och skötas oavsett om den är be-
byggd eller inte. Ärenden gällande ovårdade tomter ska om möjligt hanteras till-
sammans med miljöenheten.  

Syfte  
Upprätthålla en god status på byggnadsverk och motverka att tomter, allmänna plat-
ser och andra byggnadsverk än byggnader inte underhålls och sköts på ett sätt så att 
risk för olycksfall och betydande olägenheter uppkommer.  

Mål  
Arbeta med inkomna ärenden.  

Aktiviteter under 2023  
1. Handlägga inkomna ärenden.  
2. Starta nya tillsynsärenden vid upptäckt av bristande underhåll av bygg-

nadsverk som innebär risk för olycksfall eller innebär en olägenhet. 
 

Behovsutredning  
 

                 Tillsynsplan 2023 

Tillsyn  Aktiviteter   Planerade tim-
mar  

   
OVK Upprätthålla re-

gister. Påminna 
och förelägga 

200 h 

Inkomna tillsynsärenden Hantera inkomna 
tillsynsärenden 

600 h 

Övriga klagomål Hantera inkomna 
ärenden/frågor 

100 h 

   
Totalt  900 h 

 

Konsekvensanalys  

Enligt underlag från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, arbetar en heltidsan-
ställd person ca. 1500-1600 timmar per år. Av denna tid används ca. 960 timmar till 



8 

kärnverksamhet och 500-600 timmar används som gemensam tid. Tidsåtgången för 
en heltidsanställning motsvarar därför ca. 960 timmar.  
 
Bygglovsenheten bedömer att det borde det finnas tillräckliga resurser för att kunna 
uppfylla den här tillsynsplanen.   
 
Att tillsynen blir utförd enligt plan innebär ett steg mot ett bättre ventilerat och 
säkrare Tierp för alla.  

Prioriteringar  

Aktiviteterna ska under 2023 prioriteras enligt följande:  
1. Skyndsamt hantera tillsynsärenden som kan innebära fara fär människors liv 

och/eller hälsa  
2. Hantera övriga tillsynsärenden.  
3. OVK. 

 

Roller och ansvar när det gäller tillsyn enligt PBL 
 
Allmänheten  
• Kan anmäla förhållanden som de inte anser överensstämmer med lagstiftningen.  
 
Byggherrar och fastighetsägare  
• Är tillsynsobjekt (8 kap 2 § PBF jämfört med 11 kap PBL och 1 kap 6 § PBF)  
• Är skyldiga att följa bestämmelser i PBL.  
• Ska drabbas av ingripanden och påföljder om de inte följer regler som omfattas av 
tillsyn (11 kap PBL). Gäller vid uppförande, ändring, anläggning och underhåll av 
byggnadsverk, tomter, allmänna platser m.m.  
• Ska följa bindande föreskrifter och domar, bindande beslut (DP, OB, lov, startbe-
sked (inklusive kontrollplan), kompletterande villkor, slutbesked, tillsynsbeslut.  
• Utföra kontroller under byggskedet.  
• Göra anmälningar enligt kontrollplan.  
• Rätta till avvikelser.  
• Bibehålla tekniska egenskaper under byggnadens livslängd. 
 
Byggnadsnämnden (Kommunstyrelsen/Jävsnämnden)   
• Är tillsynsmyndighet (11 kap 3 § PBL).  
• Ska ha minst en person med arkitektutbildning till sin hjälp och i övrigt ha tillgång 
till personal i den omfattning och med den särskilda kompetens som behövs för att 
nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt (12 kap 7 § 
PBL).  
• Har tillsyn över hur byggherrar fullgör sina skyldigheter enligt PBL (8 kap 2 § 
PBF).  
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• Är skyldig att pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta 
om påföljd om det finns anledning att anta att tillsynsobjekt inte följt bindande be-
stämmelser eller beslut med stöd av sådana (11 kap 5 § PBL). Skyldigheten gäller 
oavsett om frågan uppkommit genom en anmälan eller på annat sätt.  
• Är skyldig att hantera en tillsynsfråga skyndsamt (10 kap 37 § PBL).  
• Kan drabbas av straffansvar för tjänstefel enligt 20 kap 1 § brottsbalken vid fel-
aktig eller utebliven tillsyn.  
• Ska regelbundet följa upp och utvärdera tillsynsarbetet (8 kap 8 § PBF). 
 
Länsstyrelserna 
• Ska tillsammans med Boverket ge byggnadsnämnden tillsynsvägledning genom 
råd och stöd i dess tillsynsarbete (8 kap 13 och 14 § PBF).  
• Ska ha en treårig plan för sin tillsynsvägledning (8 kap 16 § PBF).  
• Ska följa upp byggnadsnämndens tillämpning av PBL och föreskrifter som har 
meddelats i anslutning till lagen och vid behov ge byggnadsnämnden råd och stöd 
om den allmänna tillämpningen av (8 kap 18 § PBF).  
• Prövar överklagande av byggnadsnämndernas beslut om ingripande och påföljder 
(13 kap 4 § PBL).  
• Har tillsyn över kommunernas beslut om detaljplaner och områdesbestämmelser, 
samt i vissa avseenden lovbeslut och förhandsbesked, och ska upphäva dem om de 
är felaktiga (enligt 11 kap 10 – 12 § PBL).  
• Ska regelbundet följa upp och utvärdera sitt tillsynsarbete (8 kap 8 § PBF). 
 
Boverket  
Tillsynsvägledning  
• Ska ge tillsynsvägledning till länsstyrelserna i plan- och byggfrågor (8 kap 16 § 
PBF). 
• Ska tillsammans med länsstyrelserna ge byggnadsnämnden tillsynsvägledning ge-
nom råd och stöd i dess tillsynsarbete (8 kap 13 PBF).  
• Ska ge byggnadsnämnden och länsstyrelsen tillsynsvägledning (8 kap. 15§ PBF). 
• Ska ha en treårig plan för sin tillsynsvägledning (8 kap 16 § PBF). 
• Ska regelbundet sammanställa erfarenheterna från kommunens tillsynsarbete, och 
länsstyrelsens och verkets tillsynsarbete och tillsynsvägledning. Sammanställningen 
ska lämnas till regeringen (8 kap 17 § PBF).  
• Får meddela föreskrifter om vilken information en tillsynsmyndighet enligt 8 kap 
9 § PBF ska lämna samt hur informationen ska lämnas (10 kap 25 § PBF).  
• Ska följa upp och analysera samt regelbundet sammanställa erfarenheterna från 
tillämpningen av PBL och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och 
redovisa detta till regeringen (8 kap 19 § PBF). 
 
Mark- och miljödomstolarna  
• Prövar efter överklagande länsstyrelsens beslut angående överklagande av bygg-
nadsnämndernas beslut om ingripande och påföljder (13 kap 6 § PBL). 
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Regeringen  
• Prövar efter överklagande länsstyrelsernas tillsynsbeslut att helt eller i en viss del 
upphäva detaljplaner, områdesbestämmelser, lov eller förhandsbesked (13 kap 5 § 
PBL. 

Exempel som konkretiserar och illustrerar byggnadsnämn-
dens (kommunstyrelsens) tillsynsansvar, ingripanden och 
påföljder 

1. En lov- eller anmälanpliktig åtgärd har utförts utan lovbeslut eller anmälan 
eller i strid med lovbeslut.  
• Lovföreläggande om bedömning görs att lov kan ges i efterhand och för-
bud att fortsätta åtgärden/arbetet  
• Rättelseföreläggande (om inte lov beviljas i efterhand)  
• Vite (kopplat till stoppbeslut/rättelseföreläggande), aktuellt endast om det 
första föreläggandet inte åtgärdats.  
• Byggsanktionsavgift  
• Beslut om att byggnadsnämnden upprättar ritningar m.m. på ägarens be-
kostnad  
 

2. En lov- eller anmälanpliktig åtgärd har påbörjats utan startbesked  
• Förbud att fortsätta åtgärden/arbetet  
• Vite, aktuellt endast om det första föreläggandet inte åtgärdats.  
• Byggsanktionsavgift  
 

3. En väsentlig del av kontrollplanen har inte följts  
• Förbud att fortsätta åtgärden/arbetet  
• Vite, aktuellt endast om det första föreläggandet inte åtgärdats  
 

4. Ett byggnadsverk har tagits i bruk utan slutbesked eller interimistiskt slutbe-
sked 
Användningsförbud  
• Vite, aktuellt endast om det första föreläggandet inte åtgärdats.  
• Byggsanktionsavgift  
 

5. Det saknas förutsättningar att meddela slutbesked  
• Användningsförbud 
• Vite, aktuellt endast om det första föreläggandet inte åtgärdats 
 

6. Ett byggnadsverk uppfyller inte tekniska egenskapskrav  
• Åtgärdsföreläggande  
• Rättelseföreläggande  
• Förbud att fortsätta åtgärden/arbetet (uppenbarhetskrav)  
• Användningsförbud (om säkerhetsbrister)  
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• Vite eller beslut om att åtgärden ska ske genom byggnadsnämnden på den 
försumliges bekostnad. Aktuellt endast om det första föreläggandet inte åt-
gärdats.  
• Handräckning  
• Byggsanktionsavgift  
 

7. Ett byggnadsverk uppfyller inte underhållskravet  
• Åtgärdsföreläggande/föreläggande om underhållsutredning  
• Vite eller beslut om att åtgärden ska ske genom byggnadsnämnden på äga-
rens bekostnad. Aktuellt endast om det första föreläggandet inte åtgärdats  
 

8. Ett enkelt avhjälpt hinder har inte undanröjts  
• Åtgärdsföreläggande  
• Vite eller beslut om att åtgärden ska ske genom byggnadsnämnden på den 
försumliges bekostnad. Aktuellt endast om det första föreläggandet inte åt-
gärdats 
 

9. En kontrollansvarig eller funktionskontrollant har åsidosatt sina skyldigheter  
• Entledigande och utseende av annan  
• Anmälan till certifieringsorganet  
 

10. Ett byggnadsverk är förfallet eller skadat i väsentlig omfattning och sätts 
inte i stånd inom skälig tid  
• Rivningsföreläggande  
• Vite, aktuellt endast om det första föreläggandet inte åtgärdats. Aktuellt 
endast om det första föreläggandet inte åtgärdats.  

 
 
 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet samhällsbyggnad 

 
2023-01-31  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 15 
Dnr KS/2023:102 

Tillsynsplan för alkohollagen, lag om tobak och liknande 
produkter samt läkemedelslagen 2023-2024 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta Tillsynsplan för alkohollagen, lag om tobak och liknande 
produkter samt läkemedelslagen 2023-2024. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt alkohollagen ska kommunen upprätta en tillsynsplan som ska ges 
in till Länsstyrelsen. Kommunen har tillsyn över efterlevnaden av de 
bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker samt tillsyn 
över detaljhandeln med folköl. Tillsynsplanen innefattar även lagen om 
tobak och liknande produkter samt kommunens tillsyn inom 
läkemedelslagen. 
 
Tillsynsplanen ska beslutas av den eller de kommunala nämnder som har 
ansvar för tillsynen. I Tierps kommun är det kommunstyrelsen respektive 
jävsnämnden som har tillsynsansvaret. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Tillsynsplan för alkohollagen, lag om tobak och liknande 

produkter samt läkemedelslagen 2023-2024 
 
Beslutet skickas till 

 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten  
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2023-01-12 KS/2023:102
  

  
   
  
    

 

Tillsynsplan för alkohollagen, lag om tobak och liknande 
produkter samt läkemedelslagen 2023-2024 
 
Förslag till beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta Tillsynsplan för alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter 
samt läkemedelslagen 2023-2024. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt alkohollagen ska kommunen upprätta en tillsynsplan som ska ges in 
till Länsstyrelsen. Kommunen har tillsyn över efterlevnaden av de 
bestämmelser som gäller för servering av alkoholdrycker samt tillsyn över 
detaljhandeln med folköl. Tillsynsplanen innefattar även lagen om tobak 
och liknande produkter samt kommunens tillsyn inom läkemedelslagen. 
 
Tillsynsplanen ska beslutas av den eller de kommunala nämnder som har 
ansvar för tillsynen. I Tierps kommun är det kommunstyrelsen respektive 
jävsnämnden som har tillsynsansvaret. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Tillsynsplan för alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter 

samt läkemedelslagen 2023-2024 
 
Beslutet skickas till 

 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten  
 
 
 
I tjänsten  
 
Henrik Jokijärvi 
Enhetschef 
Miljö- och hälsoskydd
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Inledning 
Miljö- och hälsoskyddsenheten utför Tierps kommuns operativa tillsyn enligt 
alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel på uppdrag från två ansvariga myndighetsnämnder – 
Kommunstyrelsen (KS) respektive Jävsnämnden (JN). Nämnderna ansvarar för att 
effektiv och ändamålsenlig kontroll utförs av efterlevnaden av respektive 
lagstiftning. 

Syfte 
Alkohollagen är en skyddslag som syftar till att begränsa alkoholens 
skadeverkningar. Bestämmelserna i alkohollagens 9 kapitel ger 
tillståndsmyndigheterna rätt att utöva kraftfull tillsyn över försäljningen av 
alkoholdrycker. Enligt alkohollagen 9 kapitel 2 § ska kommunen upprätta en 
tillsynsplan som ska redovisas till Länsstyrelsen. Kommunens uppgift är att vägleda 
tillståndshavarna och att kontrollera att reglerna följs. Syftet är att motverka främst 
de sociala skadeverkningar som alkoholkonsumtion kan ge upphov till. Tillsynen 
ska särskilt fokusera på att kontrollera så att ingen överservering eller servering till 
underåriga sker. Förutsättningarna för att få serveringstillstånd ska vara uppfyllda 
även efter det att tillstånd har meddelats. Alkohollagen tar också upp skyldigheten 
att anmäla försäljning av folköl till kommunen.  
Den som säljer tobaksvaror i näringsverksamhet till konsumenter är enligt lagen om 
tobak och liknande produkter skyldig att ansöka om tillstånd till kommunen. 
Tillståndsprocessen är liknande den för serveringstillstånd och innebär en större 
kontroll på bolagen och personerna som har betydande inflytande i bolagen som 
säljer tobaksprodukter. Lagen innehåller även krav på anmälan av e-cigarretter. 
Under sommaren 2022 tillkom en lag om tobaksfria nikotinprodukter som innebär 
att kommunen ska kontrollera de verksamheter som säljer dessa produkter efter att 
verksamheten gjort en anmälan till kommunen.  

Kommunen har även i uppgift att kontrollera att lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel följs. Detta handlar om hantera anmälan och tillsyn på butiker 
som säljer receptfria läkemedel, med undantag av de butiker som är apoteksombud. 

Tillsynsmetoder och arbetsuppgifter 
Tillsynen består av en planerad och en händelsestyrd del. Den planerade tillsynen 
sker på eget initiativ och är uppdelad på två delar. Den ena är yttre tillsyn i form av 
inspektioner på plats hos verksamheter. Den andra delen är inre tillsyn med kontroll 
av företag och företagsföreträdare i form av remisser till t.ex. Skatteverket, 
polismyndigheten och slagningar i kreditupplysningstjänster. I den händelsestyrda 
delen återfinns uppgifter där vi inte själva kan styra ärendeflödet, till exempel 
prövning av ansökningar om serveringstillstånd, anmälan om försäljning av tobak 
och folköl samt remissyttranden. 
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Finansiering av tillsynen  
Kommunstyrelsens och Jävsnämndens tillsyn av verksamheter finansieras av 
kommunala medel och tillsynsavgifter. Taxan beslutas av Kommunfullmäktige och 
avgifterna är fasta årsavgifter, avgifter för ansökningar och anmälningar, 
händelsestyrd tillsyn samt övrig planerad tillsyn. Täckningen för totala kostnaden 
för tillsynsverksamheten inom miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen, 
alkohollagen, strålskyddslagen och läkemedelslagen hade 2022 en fördelning på ca 
48% avgiftsfinansiering och 52% kommunala medel. Denna fördelning antas vara 
ungefär den samma för 2023. Arbetet med ökad avgiftsfinansiering där det är 
möjligt är ett prioriterat område. Den är delvis beroende av enhetsinterna arbetssätt 
och kvalitetsarbeten samt även faktorer som tillgång till IT-system som kan 
underlätta uppföljning, effektiva kommunikationsvägar och samarbete inom 
kommunkoncernen. 

När det kommer till tillsynstid och täckning för denna har en grov uppskattning 
genomförts. Detta genom att ta intäkter för taxor genom den bedömda debiterbara 
tiden för kontrollen. Detta ger en taxetäckning som är ca 75% för 2022 och bedöms 
vara ungefär densamma för 2023. 

Mål 
 De restauranger med stadigvarande serveringstillstånd som endast har 

säsongsverksamhet ska få minst ett tillsynsbesök per år. Om detta sker vid 
dagtid eller kvällstid avgörs av deras öppettider, men kvällstillsyn kommer 
att prioriteras i den mån det går. Det finns några restauranger som aldrig eller 
sällan har kvällsöppet (öppet efter kl. 18.00). Även dessa restauranger ska få 
minst ett tillsynsbesök per år. Övriga restauranger med stadigvarande 
serveringstillstånd ska få tillsyn vid minst två tillfällen var under året. 
Samordnad tillsyn kan ske tillsammans med exempelvis livsmedelsinspektör, 
Polismyndigheten, räddningstjänsten och Skatteverket.  

 Om Tierps kommun får in uppgifter som gör att misstanke om brott mot 
alkohollagen föreligger på en viss restaurang med stadigvarande 
serveringstillstånd ska ytterligare minst ett tillsynsbesök göras på den 
aktuella restaurangen. Som exempel kan nämnas överservering eller 
servering till minderåriga. 

 Tillsynsbesök på tillfälliga serveringar till allmänheten och slutet sällskap ska 
göras i den mån det är möjligt. I första hand ska tillsyn på återkommande 
tillfälliga tillstånd till allmänheten prioriteras. 

 Inre tillsyn av alla restauranger med stadigvarande serveringstillstånd ska 
göras vid minst ett tillfälle under året. Vid tillsynen kommer uppgifter om de 
aktuella företagen och personer med betydande inflytande i respektive rörelse 
att hämtas från till exempel Skatteverket och Polismyndigheten.  

 Alla ställen som bedriver detaljhandel med tobak kommer ska få minst en 
kontroll per år. Kontroll kan vara både inre och yttre tillsyn. Så kallade 
provköp kan förekomma som tillsynsmetod. 
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 Alla ställen som bedriver detaljhandel med folköl och/eller receptfria 
läkemedel ska få minst ett tillsynsbesök under en tvåårsperiod. Så kallade 
provköp kan förekomma som tillsynsmetod. 

 Samverkansmöten med andra berörda myndigheter såsom Polismyndigheten, 
Räddningstjänsten och Skatteverket ska ske minst 2 gånger/år. 

 I arbetet för att vara mer tillgängliga samt effektivisera tillsynen kommer 
fokus att ligga på områdena information, effektivitet och kompetens. Under 
perioden ska information på www.tierp.se samt övriga bedömningsgrunder 
revideras.  

 Antal objekt Inspektionsintervall 
(antal inspektioner 
per år)  

Planerade 
inspektioner 
2022 

Stadigvarande tillstånd 18 2 36 
Säsongsverksamheter 
med stadigvarande 
tillstånd 

4 1 4 

Stadigvarande tillstånd 
med verksamhet 
mestadels dagtid. 

1 1 1 

Tobakstillstånd 18 1 18 
Försäljning av folköl 16 0,5 16 
Försäljning av receptfria 
läkemedel 

12 0,5 12 

 
Vid inspektion av verksamheter som har mer än bara tobaksförsäljning så blir 
inspektionen av andra områden sammanslagen med tobak. 
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Tillsynsplan 2023 och 2024 för Tillståndsgivning 
Verksamhet Aktivitet/metod Syfte Beräknad 

tidsåtgång 
(timmar) 

Ansvarig 
nämnd 

Planerad tillsyn  
Tillsyn folköl/tobak/e-
cigaretter/receptfria 
läkemedel 

Inspektioner Kontrollera efterlevnaden 
av alkohollagen, 
tobakslagen samt lag om 
handel med vissa 
receptfria läkemedel 

120 KS 

Ansvarfull 
alkoholservering 

Utbildning  60 KS 

Tillsyn av stadigvarande 
serveringstillstånd 

Inre och yttre tillsyn Kontrollera efterlevnaden 
av alkohollagen 

200 KS 

Tillsyn av tillfälliga 
serveringstillstånd 

Inre och yttre tillsyn Kontrollera efterlevnaden 
av alkohollagen 

20 KS 

 400  
Händelsestyrd tillsyn  
Ansökan om 
serveringstillstånd och 
försäljning av folköl samt 
ansökan om 
tobakstillstånd 

Prövning  320 KS 

Remissyttranden   10 KS 

Information och 
rådgivning 

 Ge information och 
rådgivning till medborgare 
och verksamheter för att 
hjälpa de att uppfylla de 
krav som lagarna kräver 

50 KS 

 380  
Tillsynstid totalt 780  

 

Kvalitetsarbete  
Förbättring av 
information, blanketter 
och arbetsrutiner 

Skriftlig dokumentation Säkerställa en effektiv och 
rättssäker handläggning 
av ärenden 

50  

 

Totalt tillgängliga personalresurser för tillsyn i timmar: 830  

Totalt behov av personalresurser för tillsyn i timmar: 830 

 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet samhällsbyggnad 

 
2023-01-31  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 16 
Dnr KS/2023:102 

Tillsynsplan och behovsutredning för miljöbalken och 
strålskydd 2023-2025 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta Tillsynsplan och behovsutredning för miljö- och hälsoskydd och 
strålskydd 2023-2025. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 1 kap 6 § miljötillsynsförordning (SFS 2011:13) om tillsyn enligt 
miljöbalken ska det hos kommunen som är en operativ tillsynsmyndighet 
finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela 
ansvarsområde enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid om 
tre år. Utredningen ska ses över vid behov och minst en gång varje år. 
Enligt 7 § ska kommunen föra ett register över de tillsynsobjekt som 
behöver återkommande tillsyn. 
 
Kommunen ska enligt 8 § varje verksamhetsår upprätta en samlad 
tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt 
miljöbalken och grundas på den behovsutredning som avses i 6 § och det 
register som avses i 7 §.  
 
Tillsynsplanen ska beslutas av den eller de kommunala nämnder som har 
ansvar för tillsynen. I Tierps kommun är det kommunstyrelsen respektive 
jävsnämnden som har tillsynsansvaret 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Tillsynsplan och behovsutredning för miljö- och hälsoskydd och 

strålskydd 2023-2025 
 
Beslutet skickas till 

 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten  
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2023-01-12 KS/2023:102
  

  
   
  
    

 

Tillsynsplan och behovsutredning för miljöbalken och 
strålskydd 2023-2025 
 
Förslag till beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att anta Tillsynsplan och behovsutredning för miljö- och hälsoskydd och 
strålskydd 2023-2025. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 1 kap 6 § miljötillsynsförordning (SFS 2011:13) om tillsyn enligt 
miljöbalken ska det hos kommunen som är en operativ tillsynsmyndighet 
finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela 
ansvarsområde enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid om 
tre år. Utredningen ska ses över vid behov och minst en gång varje år. 
Enligt 7 § ska kommunen föra ett register över de tillsynsobjekt som 
behöver återkommande tillsyn. 
 
Kommunen ska enligt 8 § varje verksamhetsår upprätta en samlad 
tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken 
och grundas på den behovsutredning som avses i 6 § och det register som 
avses i 7 §.  
 
Tillsynsplanen ska beslutas av den eller de kommunala nämnder som har 
ansvar för tillsynen. I Tierps kommun är det kommunstyrelsen respektive 
jävsnämnden som har tillsynsansvaret 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Tillsynsplan och behovsutredning för miljö- och hälsoskydd och 

strålskydd 2023-2025 
 
Beslutet skickas till 

 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten  
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I tjänsten  
 
Henrik Jokijärvi 
Enhetschef 
Miljö- och hälsoskydd 
 
 



 

Tierps kommun │815 80 TIERP │Telefon: 0293-21 80 00 │www.tierp.se

 
 
 
 

 

Tillsynsplan och behovsutredning 
för miljöbalken och 
strålskyddslagen i Tierps 
kommun 2023-2025
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Uppdrag och syfte 
Miljö- och hälsoskyddsenheten och Naturkontoret på enheten Planering och 
myndighet utför kommunens operativa tillsyn enligt miljöbalken på uppdrag från 
två ansvariga myndighetsnämnder – Jävsnämnden (JN) respektive 
Kommunstyrelsen (KS). Den operativa tillsynen utövas direkt mot den som 
bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som faller inom lagstiftningens 
tillämpningsområde. Tillsynen ska säkerställa syftet med lagstiftningen genom att i 
nödvändig utsträckning kontrollera lagefterlevnad. Dessutom ska rådgivning och 
information skapa förutsättningar för att lagstiftningens syfte uppnås.  

Syftet med tillsynsplanen är att besluta om hur miljöbalkstillsynen ska läggas upp 
under år 2023 samt vad som ska prioriteras. Planen uppdateras årligen.  
 
Behovsutredningens syfte är att beskriva vilket behov av tillsyn enligt miljöbalken 
som finns inom kommunen de närmaste tre åren och hur tillsynsärenden ska 
prioriteras. Dokumentet ska ses över varje år och uppdateras vid behov, minst vart 
tredje år. Detta dokument omfattar inte de delar av strandskyddstillsynen som 
länsstyrelsen har ansvaret för. 
 
Miljöbalkens mål, den hållbara utvecklingen, konkretiseras i de 16 
miljökvalitetsmålen som beskriver önskat miljötillstånd inom en generation. 
Agenda 2030 innehåller 17 mål och 169 delmål som innebär att medlemsländerna 
ska arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 
2030. En nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken har tagits fram av 
Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Socialstyrelsen 
och Energimyndigheten. Syftet med strategin är att främja tillsyn inom de områden 
som ur ett nationellt perspektiv är extra angelägna under strategins period. Aktuell 
version av strategin gäller för perioden 2022-2025.    

Målstyrning i miljöarbetet  
 
Övergripande mål 
 
Nationella miljökvalitetsmål  
De nationella miljökvalitetsmålen är beslutade av riksdag och regering och är 
Sveriges riktmärken för vad som krävs för att vi ska kunna lösa våra miljöproblem 
nu och inte lämna över dem till kommande generationer. Det finns ett 
generationsmål samt 16 miljökvalitetsmål: 
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Agenda 2030 och de Globala målen  
Under 2015 antog FN:s generalförsamling en historisk resolution, Agenda 2030 för 
hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig 
att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 
2030. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål, som i Sverige kallas de Globala 
målen. Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet av 
agendan och en handlingsplan antogs i juni 2018. Genomförandet innebär en 
successiv omställning av Sverige som modern och hållbar välfärdsstat, på 
hemmaplan och som del av det globala systemet. 
 

 
 
Nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken  
Strategin syftar till att främja tillsyn inom områden som ur ett nationellt perspektiv 
är extra angelägna under strategins period. En ökad tydlighet gynnar att 
myndigheternas samlade resurser och kompetens används effektivare, bidrar till en 
ökad likvärdighet i tillsynen och underlättar planering av tillsyn. 

Strategin innehåller sex tillsynsområden. Vart och ett av dessa har inringade 
fokusområden med tillhörande preciseringar kopplade till sig. Till varje 
fokusområde finns ett nationellt effektmål för tillsynen. Preciseringarna utgör 
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strategi för att uppnå effektmålen. Tierps kommun omfattas 18 av 22 
fokusområden.  

I de fokusområden som handlar om avfall omfattas vi dels genom att vi inom vår 
ordinarie tillsyn tar med avfallsfrågan, dels genom att vi under 2023 planerar att 
hitta verksamheter som hanterar avfall. 

För de fokusområden som handlar om förorenade områden arbetar vi med de 
prioriterade områden som tilldelats riskklass 1 och 2.  

För fokusområden gällande hälsoskydd omfattas vi genom att vi under 2023 
kommer fortsätta arbetet med radonprojektet för att trygga en god inomhusmiljö i 
bostäder. Utöver det har vi även återkommande kontroll på bland annat yrkesmässig 
hygienisk verksamhet, bassängbad samt förskolor och skolor.  

För de fokusområden som handlar om miljöfarlig verksamhet omfattas vi genom att 
vi har inventerat verksamheter som har en oljeavskiljare och under 2023 kommer 
fortsätta med uppföljning av dessa. Inom vår ordinarie tillsyn kontrolleras bland 
annat utsläpp från avloppsreningsverk och växtnäringsläckage från lantbruk. Vi har 
inom vår ordinarie tillsyn även tagit upp frågan om energieffektivisering. 

Finansiering av tillsynen  
Kommunstyrelsens och Jävsnämndens tillsyn av verksamheter finansieras av 
kommunala medel och tillsynsavgifter. Taxan beslutas av Kommunfullmäktige och 
avgifterna är fasta årsavgifter, avgifter för ansökningar och anmälningar, 
händelsestyrd tillsyn samt övrig planerad tillsyn. Täckningen för totala kostnaden 
för tillsynsverksamheten inom miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen, 
alkohollagen, strålskyddslagen och läkemedelslagen hade 2022 en fördelning på ca 
48% avgiftsfinansiering och 52% kommunala medel. Denna fördelning antas vara 
ungefär den samma för 2023. Arbetet med ökad avgiftsfinansiering där det är 
möjligt är ett prioriterat område. Den är delvis beroende av enhetsinterna arbetssätt 
och kvalitetsarbeten samt även faktorer som tillgång till IT-system som kan 
underlätta uppföljning, effektiva kommunikationsvägar och samarbete inom 
kommunkoncernen. 

När det kommer till tillsynstid och täckning för denna har en grov uppskattning 
genomförts. Detta genom att ta intäkter för taxor genom den bedömda debiterbara 
tiden för miljöbalkstillsynen. Detta ger en taxetäckning som är ca 55%. Det finns 
inom speciellt miljöbalken ett antal faktorer som gör att den faktiska tillsynen inte 
är möjlig att debitera. Det kan t.ex. handla om obefogade klagomål, tillsyn där 
existerande motpart saknas, rådgivning och remissyttranden. 
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Miljö- och hälsoskydd 

Detaljerade mål 

Tillsynen kan uppdelas i en händelsestyrd och en planerad del. I den händelsestyrda 
delen återfinns uppgifter där vi inte själva kan styra inflödet av ärenden, till 
exempel prövning av anmälnings- och ansökningsärenden, beslut om 
miljösanktionsavgifter, handläggning av klagomål, åtalsanmälningar och 
remissyttranden. I den planerade delen sker tillsynen på eget initiativ. Den är ett 
kraftfullt verktyg som kan riktas mot områden där vi kan göra mest för att minska 
risken för människors hälsa och/eller miljön. För miljöbalkstillsynen ligger drygt 57 
% planerad tillsyn och lite mindre än 43 % händelsestyrd tillsyn av den totala 
tillsynstiden. Planering av tillsynen är i sig ett verktyg för att frigöra tid för planerad 
tillsyn och genom att förtydliga arbetsrutiner och förbättra vår information utåt 
arbetar vi för att frigöra ytterligare tid. Vår ambition är att vi genom kvalitetsarbete 
och arbete med information ska öka myndighetens rättssäkerhet, samsyn, 
effektivitet och service. Den viktigaste faktorn är dock att alltid arbeta för att hålla 
full bemanning. Vid vakanser är det framförallt den planerade tillsynen som blir 
lidande eftersom befintlig personal får arbeta hårt för att handlägga de 
händelsestyrda ärendena som kommer in. Tillsynsplanen för 2023 – 2025 är 
framtagen med förutsättningen att den planerade tillsynens andel kan hållas till plus 
50 % av den totala tillsynstiden. Den inriktning vi har med att arbeta för mer 
planerad tid i stället för händelsestyrd, bedöms ge ett mer kvalitativt tillsynsarbete. 

Prioriteringar 

Tillsynsplanen har ambitionen att visa hur den planerade tillsynen kan bidra till att 
säkerställa syftet med lagstiftningen och hur tillgängliga resurser och kompetens 
bäst kan svara mot tillsynsbehovet. De nationella miljömålen, Agenda 2030, den 
nationella strategin för tillsyn enligt miljöbalken och vattendistriktens 
åtgärdsprogram enligt EG:s vattendirektiv har tillsammans med vår egen kunskap 
om förhållandena i Tierp varit utgångspunkt för tillsynsplanen. Viktiga 
prioriteringsområden i Tierps kommun har identifierats och därefter har aktiviteter 
som bidrar till måluppfyllelse tagits fram. Val av tillsynsmetod är en avvägning 
mellan störst nytta och tillgängliga resurser. Prioriterade miljömål i denna 
tillsynsplan är Säker Strålmiljö, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Hav i balans samt 
levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag och God bebyggd miljö 
men en del av de aktiviteter som planeras kommer också att bidra till att andra 
miljömål uppnås. I tillsynsplanen prioriteras även arbete utifrån Agenda 2030 med 
främst fokus på de globala målen för Hälsa och välbefinnande, Rent vatten och 
sanitet för alla, Hållbara städer och samhällen, Hållbar konsumtion och produktion 
och Hav och marina resurser. Till denna plan tillkommer parallella lagstiftningar 
för animaliska biprodukter (ABP). Denna tillsyn sker bland annat vid tillsyn av 
eventuella slaktavfall vid lantbruk samt handläggning av händelsestyrda ärenden 
med nedgrävning av häst. Tillsyn sker även enligt tobakslagen till viss del på 
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hälsoskyddstillsynen där rökfria miljöer på skolgårdar kontrolleras samt kontroll av 
solarieverksamhet enligt strålskyddslagen. 

Resurser och behov av särskilda tillsynsinsatser  

Vår bedömning om resursbehov för tillsyn enligt miljöbalken under perioden 2023 
– 2025 visar på ett behov av cirka 7 657 tillsynstimmar per år för att klara denna 
tillsynsplan, vilket motsvarar nästan 8 årsarbetskrafter vid beräknande på 
handläggningstid á 960 timmar per person. Den totala bedömningen av behov av 
arbetskraft är för närvarande 9 tjänster. En procentuell neddragning av kommunala 
ramen två år i rad har dock inneburit att ca 1 årsarbetskraft har reducerats. Utöver 
detta har 1 årsarbetskraft äskats för att möta behov inom enskilda avlopp, vilket inte 
har medgivits. Därmed bedöms budgeterade ram i kombination med avgifter vara 
ca 7 årsarbetskrafter. Bedömningen om resursbehov kommer att revideras i sin 
helhet under 2023 för att få en bättre helhetsbild.  

Planerad tillsyn 

Arbetet fortsätter med att hitta effektivare arbetsmetoder med hjälp av att revidera 
samt upprätta nya styrdokument. Arbetet med att förbättra och förenkla 
handläggningsrutinerna pågår kontinuerligt och har under 2022 lett till bättre 
ordning och reda samt snabbare handläggning inom enheten. Arbete med att 
effektivisera den tid vi använder är kontinuerlig och vi lägger bland annat tid på att 
en gång i kvartalet lägga in en kvalitetsdag. Där arbetar vi med det som är mest 
prioriterat för enhetens funktioner. Arbetssätt för att enklare kunna följa upp 
tillsynsplanen och de större ärenden som pågår har under 2022 uppdaterats. Detta 
för att få en bättre överblick över vad som är utfört och vad som är nästa steg.  

Införandet av funktionsansvariga har genom ökat mandat att hantera sin del av 
verksamheten lett till snabbare beslutsvägar.  

Under år 2022 har regelbunden planerad tillsyn på miljöfarlig verksamhet och 
offentliga lokaler med fast årlig avgift prioriterats och tillsynen inom detta område 
ligger nu i fas. I tillsynsplanen för år 2023 – 2025 har vi därför möjlighet att 
fortsätta arbetet med att prioritera upp arbete med behovsutredning, ta helhetsgrepp 
genom omvärldsanalys och bättre struktur av egna verksamheten. Vidare kommer 
tillsyn prioriteras över de kommunala deponier som identifierats i Tierps kommuns 
avfallsplan och förorenade områden i priolistan. I priolistan upptas de förorenade 
områden i kommunen som omfattas av riskklass 1 och 2, d.v.s. områdena med störst 
potentiell föroreningsrisk.   
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I nedanstående tabell har den planerade tillsynen på miljöfarlig verksamhet med fast 
årlig avgift planerats för nästkommande 3-årsperiod: 
 

Grupp av tillsynsobjekt Tillsynsintervall Antal inspekterade objekt 

2023 2024 2025   

 

Objekt med minst 12 
debiterade tillsynstimmar 
(33 objekt totalt) 

Varje år 

 

33 33 33 

Objekt med 6 - 11 
debiterade tillsynstimmar 
(43 objekt totalt) 

Vartannat år 20 23 20 

Objekt med mindre än 6 
debiterade tillsynstimmar 
(26 objekt totalt) 

Vart tredje år 10 4 12 

Antal objekt: 63 60 65  

Antal timmar: 939 997 960 

I nedanstående tabell har den planerade tillsynen på hälsoskyddsverksamhet med fast 
årlig avgift planerats för nästkommande 3-årsperiod: 

Grupp av tillsynsobjekt Tillsynsintervall Antal inspekterade objekt 

2023 2024 2025   

 

Objekt med årlig tillsyn, 
(gymnasieskola/skola/förskola, 
30 objekt totalt) 

Varje år 30 30 30 

Objekt med tillsyn vartannat år 
(bassängbad, vårdboenden, 9 
objekt totalt) 

Vartannat år 4 5 4 

Antal objekt: 34 35 34  

Antal timmar: 216 232 216 
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Särskilda fokusområden under år 2023 

Behovsbedömning av miljöfarlig verksamhet 

Det planeras att fortsätta inventering utifrån befintliga register i kommunen, 
sökningar från allmänna register samt övrig information som finns att tillgå på 
enheten för att kontrollera främst om det finns anmälningspliktiga verksamheter 
som inte har lämnat in ansökan om miljöfarlig verksamhet. Under 2023 kommer 
kommunicering skickas ut till de lantbruksverksamheter som identifierats utifrån 
sökningar i befintliga register. Fokus kommer även ligga på verksamheter som 
hanterar massor för återanvändning, återvinning eller deponi.  

Behovsbedömning av hälsoskydd 

Fokus kommer under 2023 ligga på att kontakta de verksamheter som eventuellt 
omfattas av anmälningsplikt utifrån den ändring som skett av 38§ förordning 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Under 2023 kommer även 
arbete fortsätta med att inventera vilka öppna förskolor som finns som inte är 
anmälda.  

MITT Miljösamverkan 

Beslut om att det blir fortsatt deltagande i MITT Miljösamverkan har tagits av 
samtliga kommuner. Denna samverkansperiod kommer sträcka sig över perioden 
2021 – 2023. Det innebär bland annat deltagande med inspektörer från Tierps 
kommun i olika projektgrupper. Projektgrupperna tar fram materialet som är 
behövligt för att driva projekten i land. Detta innebär en arbetsinsats men det ger 
också en chans att utbilda sig inom ett visst specifikt område. MITT 
Miljösamverkan omfattar nu kommunerna i Uppsala län, Dalarnas län samt 
Västmanlands län inklusive länsstyrelser samt två projektledare på 1,5 tjänster. Det 
kommer att ge stora möjligheter till samsyn, erfarenhetsutbyte och 
kompetensutveckling av handläggare och miljökontor över länsgränserna. 

Tillsyn av kommunala deponier 

Prioritering av tillsyn på de kommunala deponier som har identifierats i den 
kommunala avfallsplanen. Prioritering och föreslagna åtgärder för respektive 
deponi har baserats på den områdesbeskrivning och historik som tagits fram av 
konsult. Således kommer de deponier med högst risk för människors hälsa och 
miljön prioriteras först. Fokus kommer under 2023 ligga på Gatmot deponi och 
Tierpsdeponin. 
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Tillsyn av förorenade områden 

Ett första utkast för en långsiktig plan för tillsyn av förorenade områden har tagits 
fram under 2022. Tanken är att planen ska sträcka sig fem år fram och revideras 
årligen. Under 2023 kommer fortsatt arbete ske med 5-årsplanen samt att komma 
framåt i ett urval av de områden som prioriterats i framtagen plan. Vidare planeras 
att riskklassning ska utföras på ett antal utvalda fastigheter som bedöms vara 
potentiellt förorenade. Under 2022 har arbete fortsatt med en förorenad fastighet där 
konsult har påbörjat arbetet med att ta fram en provtagningsplan inför kommande 
markundersökning. Arbete med detta kommer fortsätta under 2023.  

Länsstyrelsen i Uppsala län arbetar med ett förorenat område från Erasteel i 
Söderfors där det tidigare genomförts en markundersökning. Miljö- och 
hälsoskyddsenheten kommer där vara delaktig genom remisser och granskning av 
eventuellt ytterligare rapporter. 

Tierps kommun har tagit på sig huvudmannaskapet att utföra en huvudstudie för 
Västlands bruk. Miljö- och hälsoskyddsenheten kommer där vara delaktig genom 
bland annat granskning av inkomna rapporter.  

Särskilt fokus 

Ett särskilt fokus i miljötillsynen kommer fortsatt att ske på verksamheters utsläpp 
av processvatten till recipienter samt hantering av verksamheters oljeavskiljare. 
Detta kommer ske via uppföljning av tidigare års oljeavskiljarprojekt samt 
inventering av ytterligare verksamheter.   

Deltagande i Mitt Miljösamverkans samverkans-/nätverksgrupp gällande 
bassängbad. Syftet är att fortsätta arbetet utifrån det tillsynsprojekt som pågick 
mellan 2020-2022.  

Deltagande i Mitt Miljösamverkans projekt om köldmedier. Projektet kommer 
avslutas i april 2023. Syftet med projektet är att genom samverkan för hanteringen 
av köldmedierapporter ge samsyn och liknande bedömningar, höja kunskapen och 
kompetensen hos handläggarna.  

Deltagande på Mitt Miljösamverkans dagvattenprojekt. Syftet med projektet är att 
utveckla arbetet med dagvatten, få samsyn och stöd från andra kommuner för att 
kunna ställa rimliga krav i sin tillsyn av dagvattenanläggningar.  

Deltagande på Mitt Miljösamverkans tillsynsprojekt om städning i skolor och 
förskolor. Projektet kommer pågå under 2023-2024 och projektplan kommer att tas 
fram av Mitt Miljösamverkan under 2023.  

Deltagande på Mitt Miljösamverkans klagomålshanteringsprojekt som kommer 
pågå under 2023. Syftet med projektet är att utveckla att öka samsynen inom 
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klagomålsprocessen gällande miljöbalken samt höja kunskapen och öka 
kompetensen hos handläggarna.   

Deltagande kommer ske i Mitt Miljösamverkans tillsynsprojekt om bilskrotar för att 
se över flödet på avfall. Projektet kommer starta under 2023 och tanken är att man 
ska titta på avfallsflödet på ej anmälda verksamheter. Miljö- och 
hälsoskyddsenheten kommer delta genom att ta del av det material som tas fram för 
att kunna använda i framtida projekt.  

Miljö- och hälsoskyddsenheten representerar kommunen i Fyrisåns vattenförbunds 
vattenkvalitetsgrupp och i Svealands kustvattenvårdsförbund samt medverkar vid 
remissärenden gällande Vattendirektivet och vattenverksamhet. 

Tillsyn av enskilda avlopp 

Den tillsyn som genomförs på enskilda avlopp prioriteras utifrån risk för 
människors hälsa och miljö. Detta innebär att områden med enskilda avlopp som 
ligger nära större vattendrag (åar, sjöar, kust) och/eller nära dricksvatten prioriteras 
först. Under 2023 kommer vi att göra ca 300 enkätutskick till utvalda fastigheter 
och uppskattar från tidigare års utfall att ca 160 anläggningar kommer att behöva 
tillsyn efter att vi har granskat enkätsvaren. 

Under 2023 planerar vi att fortsätta följa upp de ärenden med enskilda avlopp som 
under tidigare år fått förbud mot utsläpp men där vi inte idag har kunskap om några 
åtgärder genomförts. Detta rör sig om totalt ca 150 anläggningar varav 100 kommer 
följas upp under 2023. Vi uppskattar att informationsutskick och den uppföljande 
tillsynen detta kommer leda till att antalet ansökningar om ny avloppsanläggning 
kommer att öka med runt 60 ansökningar 2023. 

Vi kommer också att börja med ett nytt och förhoppningsvis mer flexibelt upplägg 
för tillsynen. Det innebär att vi kommer att göra utskick till de fastigheter vi 
planerar att göra tillsyn på 2024 redan i början av 2023. Förhoppningen är att fler 
ska ha en möjlighet att åtgärda sin bristfälliga anläggning innan vi påbörjar 
tillsynen. 

Kvalitetsarbete enskilda avlopp 

Avloppsgruppen planerar ett projekt för att effektivisera handläggningen av våra 
prövningsärenden samt vårt arbete med tillsyn. Det finns lång erfarenhet inom 
gruppen och en ny omfattande vägledning har kommit men arbetet men att ta fram 
rutiner och riktlinjer har inte kunnat prioriteras innan. Avsaknaden av 
genomarbetade rutiner och riktlinjer gör att det saknas samsyn vid vissa 
bedömningar, det krävs stor insats vid introducering av nya medarbetare och 
försvårar planeringen för de som ska projektera en ny anläggning. Vi har också en 
klar bild för hur vi vill omarbeta våra blanketter för att få in mer fullständiga 
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ansökningar och underlätta för de som ansöker. Vi behöver även göra registervård 
för att kunna rapportera rätt uppgifter till Havs- och vattenmyndigheten. 

Vattentjänstplan 

Avloppsgruppen kommer delta i att ta fram den nya VA-planen i en arbetsgrupp 
tillsammans med medarbetare från Fysisk planering och TEMAB. God kännedom 
om kommunens enskilda avlopp och riskområden är viktigt i arbetet med att 
prioritera vilka områden som bör anslutas till kommunalt vatten och avlopp.   
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Detaljerad Tillsynsplan Miljö- och hälsoskydd 2023

Verksamhet Aktivitet/ tillsynsmetod Syfte
Ansvarig 
nämnd

Beräknad 
tidsåtgång 
timmar

Planerad tillsyn 4 380
Rutintillsyn på B-, C- och U-
anläggningar med fast årsavgift, 
totalt 102 objekt

Inspektioner, granskning av 
miljörapporter, 
kontrollrapporter, 
analysrapporter

Säkerställa lagefterlevnaden hos 
företagen JN+KS 939

Tillsyn av förorenad mark
Ansvarsutredningar, tillsyn och 
ev. tillsynsåtgärder rörande.

Få till stånd undersökningar och 
eventuella saneringar av 
förorenad mark. Ta fram en 5-
årsplan. KS 195

Tillsyn kommunala deponier

Tillsyn av de i avfallsplanen 
identifierade kommunala 
deponierna som behöver 
åtgärdas.

Få till stånd undersökningar och 
eventuella åtgärder enligt 
prioriteringslista JN 100

Tillsyn enskilda avlopp

Tillsyn genom enkäter och 
inspektioner, förbud och 
förelägganden om åtgärder. 300 
utskick förväntas leda till 160 
objekt med tillsynsbesök á 4 
timmar. 

Få kännedom om bristfälliga 
enskilda avlopp och öka 
åtgärdstakten med fokus på 
avloppen med riktigt dålig 
rening. KS 940

Tillsyn enskilda avlopp, förberedelser 
inför 2024

Nytt upplägg på tillsynen med 
tidiga informationsutskick. Ta 
fram de fastigheter som ska få 
tillsyn 2024, arkivsök, 
informationsutskick.

Upplägget förväntas leda till att 
fler åtgärdar sina bristfälliga 
avlopp utan tillsynsbesök. KS 100

Vattensamverkan

Samordning vatten. Uppsala 
vattenskyddsförbund samt 
deltagande i 
vattenbesparingsprojekt Miljöövervakning JN/KS? 80

Inventering av Tillsynsobjekt - 
Miljöskydd

Inventering utifrån tillsynsobjekt, 
kunskapsinsamling, projekt 
m.m. 

Kontroll av miljöfarliga 
verksamheter inklusive ej 
anmälningspliktiga. JN+KS 220

Tillsyn av hälsoskyddsobjekt Inspektioner och information

Följa upp skolornas 
egenkontrollarbete och öka 
kunskapen kring miljöbalken och 
egenkontroll ute i 
verksamheterna. JN 216

Inventering av tillsynsobjekt - 
hälsoskydd

Inventering utifrån tillsynsobjekt, 
kunskapsinsamling, projekt 
m.m. 

Få översikt på vilka verksamheter 
som bör finnas med i 
återkommande 
hälsoskyddstillsyn eller som 
borde vara anmälda. Deltagande 
i projekt JN+KS 200

Tillsyn av radon
Uppföljning av mätningar från 
ägare av flerbostadshus

Säkra strålmiljön i 
bostadslägenheter JN+KS 120

Granskning av CFC- rapporter
Granskning och  ev åtgärd, cirka 
40 objekt JN+KS 40

Särskilt fokuserat kvalitetsarbete 
enskilda avlopp

Nya riktlinjer, rutiner, mallar, 
blanketter, policy, hemsida, 
infomatrial.

Effektivisera handläggning av tillsyn 
och prövning. Underlätta vid 
introduktion av nyanställda KS 720

Uppföljning enskilda avlopp

Uppföljning av tidigare 
inventeringar samt beslutade 
förbud. Se till att åtgärdskrav genomförs. KS 400

Uppföljning gamla öppna ärenden 55

Särskilt fokuserat kvalitetsarbete 
miljö- och hälsoskydd

Uppdatera lokala 
hälsoskyddsföreskrifterna 55



15 

 

 

 

 

 

 

 

  

Händelsestyrd 
tillsyn 3 177
Ansökan/anmälan om enskilt avlopp Prövning, 150 st KS 1 200
VA-plan TEMABs VA-plan 50
Kompostering av matavfall Prövning 100 per år JN 80
Undantag från renhållningsordningen 
(avlopp) Prövning, 40 per år JN 50
Miljösamverkan Projekt 80
Ansökan/anmälan om värmepump Prövning, 40 - 70 per år JN+KS 140
Klagomål miljöskydd 150
Tillsyn av miljöfarlig verksamhet Inspektion, prövning JN+KS 180
Tillsyn av förorenade områden Inspektion, prövning JN+KS 100
Radonärenden Granskning JN+KS 10
Lägenhetsklagomål JN+KS 100
Klagomål hälsoskydd JN+KS 50

Anmälningsärenden av hälsoskydd Inspektion, prövning JN+KS 40
Remissyttranden miljö JN+KS 85
Remissyttranden hälsa JN+KS 30
Information och förebyggande 
hälsoskydd JN+KS 80
Tillsynsrelaterad information och 
rådgivning JN+KS 532
Funktionsansvarig 220

Kvalitetsarbete 
eget 100

Förbättring av information, 
blanketter och arbetsrutiner, hemsida Skriftlig dokumentation

Säkerställa en effektiv 
handläggning av ärenden 100

Tillsyn totalt 7 657

Tillgängliga 
personalresurser för tillsyn 
i timmar: 7 657
Tillgängliga 
personalresurser för tillsyn 
i ÅA: 7,98
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Strandskyddstillsyn 

Strandskyddsområden där Tierps kommun är ansvarig myndighet 

Generellt strandskydd om 100 meter på land och i vatten gäller vid de 
strandområden som omfattas av Länsstyrelsens beslut 231-573-93. Utvidgat 
strandskydd gäller vid de strandområden som omfattas av Länsstyrelsens beslut 
511-2623-14. På flera ställen är strandskyddet inskränkt eller upphävt enligt 
detaljplaner och det finns även gamla detaljplaner från innan år 1975 där 
strandskyddet aldrig inträtt.  

Kommunen har ansvar för hela eller delar av strandskyddstillsynen inom följande 
områden. 

 Kust och skärgård 
 Dalälven 
 Tämnaråsystemet (Tämnarån, Enstabäcken och Gallbäcken samt delar av 

sjön Tämnaren) 
 Strömaråsystemet (sjön Strömaren och Strömarån) 
 Forsmarksåsystemet (Lövstabruk samt sjöarna Fälaren, Finnsjön, Lissvass, 

Åkerbysjön, Ensjön och Norra Åsjön samt åarna som förbinder dessa sjöar) 
 Vendelåsystemet (Vendelsjön, Kyrksjön/Tegelsmorasjön, Vendelån och 

Tassbäcken) 
 Övriga sjöar (Marsjön, Barsjö, Degertrusket, Själsjön, Fräkensjön, 

Storfjärden, Dalarna, Björkfjärd, Liss-Hållsjön och Västersjön) 

Områdenas omfattning och tillsynsbehov 

Tierps kommun hyser både mycket ytvatten och mycket bebyggelse i närheten av 
vatten, främst i form av tätorter och sommarstugeområden samt sex stycken LIS-
områden. Detta gör att behovet av strandskyddstillsyn överlag är stort, och 
dessutom eftersatt. Stora delar av kommunens strandområden är dock fortfarande 
oexploaterade. I kommunen finns även flera riksintresseområden för friluftslivet 
och naturvården som ligger inom strandskyddsområde och inom dessa är det 
särskilt viktigt att tillgodose strandskyddets syften. Områdenas storlek, antal LIS-
områden, antal riksintresseområden samt tillsynsbehovet redovisas i tabell 1.  

Behovet av strandskyddstillsyn bedöms vara som störst i de områden där det finns 
större sommarstugeområden, alltså kusten och Strömaråsystemet. Trots att Dalälven 
omfattas av flera riksintresseområden bedöms tillsynsbehovet ändå vara medelstort, 
eftersom att strandområdet i Söderfors är tillgängligt för allmänheten genom 
offentliga promenadstråk samt att fritidshusen är mer utspridda vilket minskar den 
upplevda privatiseringen jämfört med i större stugområden. Även 
Tämnaråsystemets tillsynsbehov bedöms vara medelstort då fastigheterna även här 
till stor del är utspridda, utom vid några mindre orter. Dessa småorter är i flera fall 
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gamla kulturmiljöer där strandområdet varit ianspråktaget långt innan år 1975 då 
det generella strandskyddet trädde i kraft. I Forsmarksåsystemet samt 
Vendelåsystemet bedöms tillsynsbehovet vara lågt då antalet fastigheter inom 
strandskyddat område är lågt. För de sjöar som benämns som ”Övriga sjöar” 
bedöms tillsynsbehovet vara mycket lågt då strandområdena kring dessa i stor 
utsträckning är oexploaterade.  

Tabell 1. Tabell över strandskyddsområdenas omfattning samt tillsynsbehov. 
Antalet fastigheter inom respektive område är baserat på kartmaterial och är inte 
kvalitetssäkrat i fält, vilket betyder att fastigheter som inte bör omfattas av 
strandskyddstillsyn (ex. skogs- och jordbruksfastigheter) kan vara medräknade. 
Detta gör att antalet fastigheter per område kan vara något överskattade.  

Område Antal 
fastigheter 
(ca) 

LIS-
områden 

Riksintresse  Tillsynsbehov 

Kust och skärgård 400 Nöttö 
Sjöbodar 
och 
Tårterviken 

Naturvård: 4 st Mycket stort 

Strömaråsystemet 122 Såglandet 
och 
Sjövreten 

 Stort 

Dalälven 120 Höftet Naturvård: 2 st 
Friluftsliv: 2 st 

Medel 

Tämnaråsystemet 158 Ubblixbo Naturvård: 1st Medel 
Forsmarksåsystemet 35  Naturvård: 2 st 

Friluftsliv: 1 st 
Lågt 

Vendelåsystemet 19  Naturvård: 1 st  Lågt 
Övriga sjöar (10 st) 5  Naturvård: 1 st Mycket lågt 

Strandskyddstillsyn 2023 

Tillsynen kan uppdelas i en händelsestyrd och en planerad del. I den 
händelsestyrda delen återfinns uppgifter där vi inte själva kan styra inflödet 
av ärenden, till exempel anmälningar och klagomål gällande brott mot 
strandskyddslagstiftningen. I den planerade delen sker tillsynen på eget 
initiativ. 
 

Planerad tillsyn 

Under hösten 2019 besöktes Fågelsundet i syftet att bedriva tillsyn enligt 
strandskyddsbestämmelserna samt plan- och bygglagen. På grund av ett högt antal 
inkommande tillståndsärenden under efterföljande år har tillsynsarbetet inte utförts i 
den takt som planerats. Målet med den planerade strandskyddstillsynen under 2023 
är att fortsätta utredningsarbetet och handläggningen kring de överträdelser som 
upptäcktes vid platsbesöket.  
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Riktlinjer kring hur strandskyddet ska bedömas för båthus och kokhus kommer att 
tas fram. Riktlinjerna bör omfatta både strandskyddslagstiftning samt plan- och 
bygglagen för ökad effekt och tydlighet. 

Händelsestyrd tillsyn 

Nya anmälningar kommer att prioriteras över äldre tillsynsärenden som legat i träda 
under en tid. Detta med motivering att effekten av tillsynen sannolikt blir större ju 
tidigare den som begått en överträdelse blir uppmärksammad om detta, då många 
förbjudna åtgärder vidtas i okunskap. När det inkommer tillsynsärende och det finns 
tidigare tillsynsärenden på närliggande fastigheter kommer dessa ärenden 
samordnas för att säkerställa likabehandlingsprincipen. 

Förebyggande tillsyn 

Informationsinsatser är viktiga för att öka allmänhetens kunskap och förståelse för 
strandskyddsbestämmelserna och leder förhoppningsvis till att färre överträdelser 
begås på sikt. Till en början kan det dock leda till en ökad mängd anmälningar då 
fler kommer att få kunskap om vad som är förbjudet. I den förebyggande tillsynen 
ingår även rådgivning om strandskydd till invånare i andra lov- och 
tillståndsärenden, samt besvarande av frågor från allmänheten. 
Följande åtgärder ska genomföras. 
 

 Svara på allmänhetens frågor kring strandskydd 
 Ge rådgivning i andra ärenden. 
 Ha strandskyddstema på minst en Bygga-Bo-kväll under året, företrädesvis 

under våren. 
 Sprida den information som finns om strandskyddet på kommunens hemsida 

via sociala medier. 
 Göra ett riktat informationsutskick till kommunens mäklarfirmor. 
 Sätta upp informationsblad i minst ett sommarstugeområde per år, område 

som berörs av strandskydd. 

Resursfördelning 

Naturkontoret består av två tjänstepersoner som tillsammans ansvarar för 
strandskyddstillsynen; kommunekologen och naturvårdshandläggaren. 
Bedömningen är att en årsarbetskraft motsvarar handläggningstid på 960 
timmar per person. Det sammanlagda arbetet med strandskyddstillsyn 
(inklusive planering, administration och utredning samt tid i fält) som är 
möjligt att läggas för strandskyddstillsyn beräknas under år 2023 uppgå till 
en tredjedels tjänst, motsvarade ca 320 timmar.  

Tabell 1. Fördelning av timmar mellan de olika tillsynsformerna, samt hur 
många procent av en tredjedelstjänst som dessa motsvarar.  
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Typ av tillsyn Aktivitet  Tidsåtgång 
% (ca) 

Tidsåtgång 
timmar (ca) 

Planerad Fågelsundet 20 65 

Händelsestyrd  Anmälningar 20 65 

Förebyggande  Frågor från 
allmänheten 

30 95 

Förebyggande Rådgivning i andra 
ärenden 

10 35 

Förebyggande Infoblad i 
stugområden 

1  3 

Förebyggande Bygga-Bo-kväll 1 3 

Förebyggande Infoutskick till 
mäklare 

1  3 

Förebyggande Info i sociala 
medier/lokaltidning 

2 6 

Övrig tid Fortbildning, 
administration etc. 

15 45 

 Totalt 100 % 320 timmar 
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Bilaga. Nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken  

Fokusområ
de 

Effektmål Tillsynsaktivitet Omfattas 
vi? 

Avfall 
Masshanterin
g 

Masshantering sker på 
ett resurseffektivt sätt 
och minimerar risken 
för diffus spridning av 
gifter i samhället 

Naturvårdsverket initierar 
en tillsynskampanj där 
länsstyrelsen samordnar 
kommuner i en 
gemensam 
tillsynsaktivitet om 
mottagningskontroll av 
massor som hanteras 
inom olika typer av 
verksamheter. 
Tillsynsaktiviteten 
genomförs i ett antal 
utvalda kommuner, med 
syfte att kontrollera att de 
massor som hanteras 
(lagras, behandlas) inom 
verksamheten också 
stämmer överens med 
kraven enligt gällande 
beslut och tillstånd. 
Aktiviteten genomförs 
under 2023–2024. 

Vi omfattas av 
verksamheter 
som hanterar 
massor.  

Illegal 
avfallshanteri
ng 
 

- Tillsynsmyndig
heternas 
förmåga att 
upptäcka 
illegal 
avfallshanterin
g ökar 

- Tillsynsinsatser 
för att 
förbygga och 
upptäcka brott 
inom 
avfallshanterin
g sker 
koordinerat 
genom 
regional 
miljöbrottsamv
erkan 

- Minskning av 
antalet 
otillåtna 
avfallstranspor
ter, både 

- Tillsynsmyndighet
er deltar vid 
myndighetsgeme
nsam tillsyn för 
att kontrollera 
avfallstransporter 

- Vid tillsyn på de 
utifrån risk 
utvalda åkerier 
som transporterar 
avfall kontrolleras 
transporttillstånd 
och de villkor som 
tillståndet 
omfattar, rutiner 
för upprättande 
av 
transportdokume
nt, 
anteckningsskyldi
ghet samt kontroll 
av uppgifter i 
avfallsregistret. 

Något som 
utförs främst 
efter inkomna 
klagomål. 
Uppsökande av 
verksamheter 
som hanterar 
avfall är 
planerat att 
påbörjas under 
2023.    
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nationella och 
gränsöverskrid
ande 

- Verksamhetsut
övarna har 
ökad kunskap 
om 
lagstiftningen 
och hanterar 
avfall på rätt 
sätt 

 

- Vid tillsyn på de 
utifrån risk 
utvalda 
avfallsanläggninga
r som har gjort 
anmälan eller har 
tillstånd enligt 
miljöbalken 
kontrolleras 
transportörernas 
tillstånd och 
transportdokume
nt samt 
registrering i 
avfallsregistret vid 
inkommande och 
utgående 
transporter av 
avfall. Genomförs 
under 2024. 

- Inventering för att 
hitta illegal 
avfallshantering 
exempelvis 
genom att 
kontrollera 
områden där 
risken för sådan 
verksamhet är 
stor 

- Kommuner 
genomför 
uppsökande 
tillsyn med fokus 
på illegal 
avfallshantering 

- Vid tillsyn på 
befintliga 
miljöfarliga 
verksamheter 
spåra avfall 
genom att nyttja 
avfallregistret, 
kontrollera 
kvitton eller 
motsvarande 
dokumentation, i 
syfte att hitta 
illegal 
avfallshantering 
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Återvinning av 
avfall så att 
det upphör 
att vara avfall 

- Det är tydligt 
för den som 
hanterar, 
köper och 
säljer 
återvunnet 
material när 
avfall upphör 
att vara avfall 
och i stället 
klassas som en 
produkt. Det är 
avgörande för 
vilken 
lagstiftning 
som ska 
tillämpas. 

- Verksamhetsut
övaren ska 
känna till och 
uppfylla 
anteckningssky
ldighet om 
avfall som 
upphör att 
vara avfall. 

 

Tillsynsmyndigheterna 
bedriver tillsyn utifrån 
anteckningsskyldigheten 
enligt 
avfallsförordningens 6 kap 
5 § och 7 kap 7 §. 

Tillsyn av 
verksamheter 
som hanterar 
avfall kommer 
prioriteras 
under 2023.  

Förorenade områden 
Tillsyn av 
prioriterade 
förorenade 
områden med 
riskklass 1 och 
2 

- Tillsynsmyndig
heterna har 
tillräcklig 
förmåga och 
kunskap att 
kunna bedriva 
tillsyn av 
prioriterade 
förorenade 
områden.  

- Samtliga 
tillsynsmyndig
heter bedriver 
aktivt tillsyn 
utifrån en 
fastställd 
handlingsplan 
eller 
motsvarande 
styrdokument. 

 

Tillsynsmyndigheter ökar 
tillsynen av prioriterade 
förorenade områden. Det 
leder till ökat antal 
pågående undersökningar 
och åtgärder till 2025. 

Detta kommer 
att prioriteras 
under 2023 för 
att komma 
vidare med våra 
förorenade 
områden i 
riskklass 1 och 
2.  

Anmälan om 
avhjälpandeåt

Tillsyn vid avhjälpande 
av förorenade 

- Tar del av det 
handläggarstöd 
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gärd enligt § 
28 i FMH 

områden utvecklas så 
att dessa ärenden 
handläggs rättssäkert, 
mer effektivt, och med 
miljömässigt 
motiverade krav. 

som finns att 
tillgå vid 
hantering av 
dessa ärenden.   

Hälsoskydd 
Inomhusmiljö 
i bostäder 

God inomhusmiljö i 
bostäder. 
Fastighetsägarna 
bedriver egenkontroll 
och 
tillsynsmyndigheterna 
arbetar förebyggande 
och utövar en effektiv 
bostadstillsyn. 
Tillsynsmyndigheterna
s kunskap om 
förebyggande 
bostadstillsyn har ökat 
och fler kommuner 
arbetar metodiskt med 
förebyggande 
bostadstillsyn. 

- Kartläggning och 
urval av 
fastigheter/bostä
der 2022–2024 
inför tillsyn. 
(Flerbostadshus 
som till exempel 
hyresrätter eller 
liknande 
boendeformer) 

- Tillsyn av 
fastigheter/bostä
der där risken för 
olägenhet för 
människors hälsa 
är stor 2022–
2024. 
(Flerbostadshus 
som till exempel 
hyresrätter eller 
liknande 
boendeformer) 

Notera att 
Folkhälsomyndighetens 
åtgärder inom området 
sker först 2024, men de 
kommuner som har 
möjlighet kan bedriva 
tillsyn under hela 
strategiperioden. Övriga 
kommuner kan påbörja 
sin tillsyn hösten 2024 
efter 
Folkhälsomyndighetens 
åtgärder. 
 

Kartläggning av 
flerbostadshus 
har utförts i 
pågående 
tillsyn av radon.  

Likvärdig 
tillsyn av 
yrkesmässig 
hygienisk 
verksamhet 

Variation i 
bedömningen av 
verksamheter minskar, 
miljökontoren har en 
ökad kunskap om 
verksamheterna och 
kan göra tillförlitliga 
bedömningar. 

Socialstyrelsen arbetar 
fram ett uppdaterat 
vägledningsmaterial för 
att bättre kunna möta 
dagens behov av 
tillsynsvägledning. Detta 
görs genom att det 
befintliga 

Vi tar del av det 
nya 
vägledningsmat
erialet när det 
kommer och 
utgår från det 
på ordinarie 
tillsyn.  
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 vägledningsmaterialet 
(handbok och allmänt råd) 
uppdateras. Vi följer upp 
detta med en 
seminarieserie riktad till 
tillsynsmyndigheterna 
med syfte att informera 
om det uppdaterade 
vägledningsmaterialet. 

Bassängbad God vatten- och 
luftkvalitet i 
bassängbad. 
Verksamhetsutövarna 
har kunskap om 
riskerna med sin 
verksamhet och 
bedriver egenkontroll. 
Verksamhetsutövarna 
och 
tillsynsmyndigheterna 
har kunskap om 
Folkhälsomyndigheten
s nya allmänna råd 
(HSLF-FS 2021:11) och 
tillhörande vägledning 
om bassängbad och 
tillsynsmyndigheterna 
tillämpar dessa vid 
tillsyn. 

Tillsynsbesök på 
anmälningspliktiga 
bassängbad under 2022–
2024. I tillsynen tillämpas 
Folkhälsomyndighetens 
allmänna råd (HSLF-FS 
2021:11) och tillhörande 
vägledning om 
bassängbad. 

Något som 
kommer tas 
med på 
ordinarie tillsyn. 

Inomhusmiljö 
och 
egenkontroll i 
förskola och 
skola. Extra 
fokus under 
perioden är 
städning 

God inomhusmiljö i 
förskolor och skolor. 
Verksamhetsutövarna 
har en god 
egenkontroll och 
tillsynsmyndigheterna 
bedriver tillsyn 
regelbundet. 
Folkhälsomyndigheten 
anser att med 
regelbunden tillsyn av 
förskolor och skolor 
avses tillsyn oftare än 
vart femte år. 
Verksamhetsutövarna 
har kunskap om 
Folkhälsomyndigheten
s allmänna råd 
(FoHMFS 2014:19) om 
städning och bedriver 
egenkontroll. 
Tillsynsmyndigheterna 

Tillsyn av förskolor och 
grundskolor 2022–2024. 
Extra fokus under 
perioden är städning. 
 

Något vi har 
med i ordinarie 
tillsyn.   
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har vid tillsyn 
kontrollerat 
efterlevnaden av de 
allmänna råden om 
städning i förskolor 
och skolor. 
 

Miljöfarlig verksamhet 
Fordonstvätta
r och 
fordonsverkst
äder 

En ökad kunskapsnivå 
hos 
verksamhetsutövare 
och effektivare tillsyn 
ger en förbättrad 
egenkontroll med ett 
stärkt miljöskydd i 
förlängningen. 
 

- Tillsynsmyndighet
erna deltar i en 
nationell 
tillsynskampanj 
avseende 
fordonstvättar 
alternativt 
fordonsverkstäder 
(nov 2023 - april 
2024) 

 

Något som vi 
arbetar med i 
och med 
inventeringen 
av 
oljeavskiljare.   

Uppdaterade 
miljöbalkstillst
ånd 

Tillsynsmyndigheterna 
har kännedom om 
gällande 
miljöbalkstillstånd och 
ökad kompetens om 
hantering av 
föråldrade 
miljöbalkstillstånd så 
att tillstånd till 
miljöfarlig verksamhet 
avspeglar bästa möjliga 
teknik och det skydd 
för människors hälsa 
och miljön som 
behövs. 
 

- Tillsynsmyndighet
erna kartlägger 
gällande tillstånd 
för samtliga 
tillsynsobjekt som 
omfattas av 
tillstånd enligt 
miljöbalken. 
(2022-2023) 

- Tillsynsmyndighet
erna bedömer för 
vilka 
verksamheter det 
finns behov av att 
vidta åtgärder för 
att 
verksamheterna 
ska ha aktuella 
miljöbalkstillstånd 
och vilka åtgärder 
som är lämpliga 
att vidta. Syftet är 
att kunna 
rangordna och 
prioritera behov 
av åtgärder. 
(2023-2024) 

- Tillsynsmyndighet
erna informerar 
berörda 
verksamheter om 
den bedömning 

Ja vi omfattas. 
Behöver se över 
vilka utsläpp 
befintliga 
tillstånd tillåter 
och begära 
omprövning där 
det anses 
befogat.  
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som gjorts, 
inklusive vilka 
åtgärder som 
bedömts vara 
nödvändiga. 
(2023-2024) 

 
Kvalitetssäkra
d kontroll - 
utsläpp till 
vatten 

Ökad kunskap om och 
förbättrad kvalitet på 
provtagning och 
flödesmätning vid 
avloppsreningsverk. En 
god egenkontroll och 
tydliga 
kontrollprogram 
medför ökad 
lagefterlevnad. 
 

- Tillsynsmyndighet
erna genomför 
tillsyn på 
tillstånds- och 
anmälningspliktig
a 
avloppsreningsver
k avseende 
egenkontroll 
och/eller 
kontrollprogram 
för att bedöma 
aktualitet och 
regelefterlevnad 
gällande 
flödesmätning, 
provtagning och 
ställningstagande
n som görs. 

- Tillsynsbesök ska 
genomföras på 
tillståndspliktiga 
avloppsreningsver
k med fokus på 
flödesmätning 
och provtagning. 

 

Det är något 
som vi har med 
i vår tillsyn i 
dagsläget. 
Provtagning 
redovisas i 
miljörapport för 
tillståndspliktig
a ARV 

Dagvatten Att genom tillsyn på 
dagvatten höja 
kunskapen hos såväl 
verksamhetsutövare 
som 
tillsynsmyndigheter, 
vilket kan bidra till att 
minska den negativa 
miljöpåverkan från 
dagvatten och nå en 
hållbar 
dagvattenhantering. 
Tillsammans kan 
tillsynsmyndighet och 
verksamhetsutövare 
identifiera brister, som 
i ett nästa steg kan 

Tillsynsmyndigheterna 
genomför tillsyn utifrån 
följande: 

- Utförs 
egenkontroll av 
dagvattenanläggni
ngar, såsom 
ledningsnät och 
dammar, hos va-
huvudmannen? 
(Ja eller Nej)  

- Vilket år utfördes 
egenkontrollen 
senast? 

- Senaste 
dokumenterad 

Målet är att 
senast 2023 har 
100% av landets 
tillsynsmyndigh
eter genomfört 
tillsyn över 
egenkontrollen 
med avseende 
på dagvatten 
hos den 
kommunala va-
huvudmannen. 
Tierps kommun 
kommer ta upp 
frågan med 
Temab under 
2023. 
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åtgärdas, till skydd för 
människors hälsa och 
miljö. 
 

egenkontroll 
begärs in. 

- Kort beskrivning 
av utförd men ej 
dokumenterad 
egenkontroll 
begärs in. 

Med vilken 
regelbundenhet utförs 
egenkontrollen? 

Energihushåll
ning 

Genom bred 
samverkan kring 
metodutveckling öka 
tillsynsmyndigheternas 
kompetens och 
kapacitet att använda 
tillsynen som verktyg 
för att stärka 
tillämpningen av 2 kap. 
5 § miljöbalken. 
 

Tillsynsmyndigheterna 
bedriver systematisk 
energitillsyn utifrån 
följande steg: 
 
Kartlägga tillsynsobjekt 
med syfte att granska och 
bedöma om 
verksamhetsutövarna 
uppfyller 

- egenkontrollföror
dningen när det 
gäller 
energihushållning 
och användning 
av förnybara 
bränslen. 

- miljöbalkens 
hänsynsregler om 
energihushållning 
och användning 
av förnybara 
bränslen. Med 
stöd av 
vägledning från 
samverkansgrupp
en identifiera och 
prioritera 
tillsynsobjekt med 
stor 
energihushållning
spotential 
och/eller 
bristande 
egenkontroll. 

 
Där det bedöms skäligt 
förelägga om 
energikartläggning och 
energihushållningsplan. 
 

Energihushållni
ng är något som 
vi tar med i den 
ordinarie 
tillsynen.  
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Där det bedöms skäligt 
förelägga om åtgärder. 

Små avlopp De kommunala 
tillsynsmyndigheterna 
har större precision i 
att välja ut och utöva 
tillsyn på de 
avloppsanläggningar 
som medför störst risk 
för negativ påverkan 
på hälsa och miljö. Det 
betyder att tillsynen av 
små 
avloppsanläggningar 
blir bättre anpassad till 
avloppsanläggningens 
geografiska placering 
och tekniska lösning. 
Tillsynen leder till att 
de små 
avloppsanläggningarna 
har liten påverkan på 
hälsa och miljö. 

Återkommande planerad 
tillsyn av små 
avloppsanläggningar 
utförs baserat på risk där 
de avloppsanläggningar 
prioriteras som har störst 
negativ påverkan på 
människors hälsa och 
miljön. 

Ja 

Växtnäringsläc
kage från 
jordbruk och 
hästgårdar 

- Genom 
uppföljning av 
lagefterlevnad
en gällande 
lagring och 
spridning av 
gödsel minskar 
riskerna för 
läckage av 
näringsämnen 
från jordbruk 
och 
hästgårdar.  

- Tillsynsmyndig
heternas 
förmåga att 
välja ut och 
bedriva tillsyn 
på de jordbruk 
och hästgårdar 
som har störst 
risk för 
näringsläckage 
till 
vattenförekom
ster ökar. 

- Genom 
utbildnings- 

- Val av 
tillsynsobjekt ska 
utgå från en 
riskbedömning 
där 
verksamhetens 
möjliga påverkan 
på 
vattenförekomste
n ska ha 
företräde, oavsett 
inriktning på 
jordbruksverksam
heten 
(djurhållande 
verksamhet/växto
dlingsgård). 
(2022-2024) 

- Tillsynsmyndighet
erna prioriterar 
tillsyn av 
jordbruksverksam
heter och 
hästgårdar som 
ligger utmed 
vattenförekomste
r där 
miljökvalitetsnor

Ja. Något som 
kommer tas 
med i det 
fortsatta 
arbetet med 
lantbruksverksa
mheter 
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och 
vägledningsins
atser blir 
tillsynen över 
växtnäringslag
stiftningen 
mer enhetlig 
och rättssäker i 
hela landet. 

 

merna för yt– och 
grundvatten inte 
uppnås idag. 
(2022-2024) 

- Tillsynsmyndighet
erna använder sig 
av de nationellt 
framtagna 
checklistorna för 
tillsyn i fält samt 
växtnäringstillsyn 
på hästgårdar. 
(2022-2024) 

- Tillsynsmyndighet
erna tar del av 
våra digitala 
utbildningar inom 
växtnäringsområd
et. (2023-2024) 

- Tillsynsmyndighet
erna prioriterar 
att delta i det 
nationella 
tillsynsprojektet 
inom 
växtnäringsområd
et. (2024) 

 
 

Naturtillsyn 
Invasiva 
främmande 
arter 

- Tillsynsvägledn
ing som möter 
tillsynsmyndig
heternas 
behov finns på 
plats. 

- Ökad kunskap 
om risker för 
spridning av 
invasiva 
främmande 
arter hos 
verksamhetsut
övare. 

- Riskbaserad 
och planerad 
tillsyn, utifrån 
arten och 
platsen, 
genomförs på 
ett 

- Uppsökande 
tillsyn på 
exploateringsomr
åden med hög risk 
(t ex. 
infrastrukturproje
kt) med avseende 
på 
hanteringen/egen
kontrollen av 
jordmassor så att 
spridning inte 
sker, fr o m 2022. 

- Uppsökande 
tillsyn av zoo- och 
trädgårdshandel 
med avseende på 
hanteringen/egen
kontrollen av 
vattenlevande 
arter så att 

Länsstyrelsen 
ansvarar 
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systematiskt 
sätt i 
prioriterade 
geografiska 
områden. 

Förekomst av 
vattenlevande IAS-
arter i handeln har 
minskat 

spridning/försäljni
ng av IAS inte sker 
fr o m. 2023. 

 

Påverkan på 
naturvärden i 
jordbruksland
skapet 

- Planerad 
riskbaserad 
tillsyn bedrivs i 
alla län. 

- Minskad 
förlust av 
livsmiljöer och 
arters 
spridningsväga
r genom 
tillsynsåtgärde
r. 

- Ökad kunskap 
hos 
tillsynsmyndig
heterna om 
hur olika 
regelverk som 
rör 
jordbrukslands
kapets 
biotoper och 
strukturer kan 
samverka för 
att minska 
förlust av 
biologisk 
mångfald. 

 

- Planerad 
riskbaserad tillsyn 
genomförs i 
prioriterade 
jordbrukslandskap 
och där det är 
skäligt föreläggs 
om återställelse fr 
o m. 2022. 

- Nekade dispenser 
enligt 
Jordbruksverkets 
föreskrifter 
(2020:2) om 
hänsyn till natur- 
och kulturvärden i 
jordbruket följs 
upp via tillsyn och 
där så är skäligt 
föreläggs om 
rättelse fr o m. 
2022. 

 

ja 

Påverkan på 
naturvärden i 
grunda 
havsvikar 

- Planerad 
riskbaserad 
tillsyn bedrivs 
längs hela 
kusten i 
grunda 
exponeringssk
yddade 
havsvikar. 

- Minskad 
förlust av 
livsmiljöer i 
grunda 

- Uppföljning av 
beslut om nekade 
dispenser görs 
genom tillsyn i/vid 
prioriterade 
grunda 
exponeringsskydd
ade havsvikar fr o 
m. 2022. 

- Uppföljning av 
givna dispenser 
görs genom tillsyn 
av villkor i/vid 

ja 
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exponeringssk
yddade 
havsvikar 
genom 
tillsynsåtgärde
r. 

- Effektivare 
tillsyn genom 
ökad 
samordning 
mellan olika 
tillsynsuppdrag
. 

- Effektivare 
tillsyn genom 
ökad 
vägledning. 

 

grunda 
exponeringsskydd
ade havsvikar fr o 
m. 2022. 

- Planerad 
riskbaserad tillsyn 
genomförs i/vid 
grunda 
exponeringsskydd
ade havsvikar och 
där det är skäligt 
föreläggs om 
återställelse fr o 
m. 2023. 

 

Vattenverksamhet 
Vattenuttag - Höjd 

kompetens 
och förmåga 
hos 
länsstyrelseha
ndläggarna att 
bedriva 
operativ tillsyn 
av olika typer 
av uttag av 
vatten 

- Förbättrad 
förmåga hos 
länsstyrelserna 
att prioritera 
angelägenhets
graden av att 
bedriva tillsyn 
mellan olika 
typer av 
vattenuttag 

- Att 
rättstillämpnin
gen inom 
området blir 
mer enhetlig 
och likvärdig 
över landet 

 

Ett nationellt 
tillsynsprojekt, kontroll av 
vattenuttag, genomförs 
2023–2024. En 
utvärdering av 
tillsynsprojektet bör 
genomföras efter att 
projektet avslutats 

Länsstyrelsen 
ansvarar 

Vattenanläggn
ingar som 
utgör 

- Kunskapen 
inom 
respektive 

Länsstyrelserna utför 
tillsyn på prioriterade 

Länsstyrelsen 
ansvarar 
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vandringshind
er 

länsstyrelse 
gällande vilka 
vandringshind
er (ej NAP), 
inom de olika 
prövningsgrup
perna för NAP, 
som är 
prioriterade 
att åtgärda har 
ökat. 

- Miljönyttan 
med 
omprövningar
na enligt NAP 
har ökat 
genom att 
länsstyrelserna 
har identifierat 
andra 
vandringshind
er, inom 
prövningsgrup
perna enligt 
NAP, som är 
prioriterade 
att åtgärda. 

- Förekomsten 
av definitiva 
vandringshind
er i vattendrag 
minskar. 

 

vandringshinder (2022-
2024) 

Dammar i 
dammsäkerhe
tsklass med 
otillfredsställa
nde 
dammsäkerhe
t 

- Årligen utförs 
och redovisas 
helhetsbedöm
ningar till 
länsstyrelserna 
för ca 10 % av 
landets 
dammanläggni
ngar med 
dammar i 
dammsäkerhet
sklass. 

- Dammars 
säkerhetsstatu
s är kända och 
dokumenterad
e hos såväl 
dammägare 

- Länsstyrelsen 
ansvarar 
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som 
länsstyrelser. 

- Antalet 
dammanläggni
ngar med 
dammar med 
okänd 
säkerhetsstatu
s har minskat. 

- Dammanläggni
ngar med 
dammar med 
allvarliga 
avvikelser och 
åtgärdsbehov 
samt 
dammanläggni
ngar med 
otillfredsställa
nde 
dammsäkerhet 
är 
identifierade. 

- Former för 
dialog, tillsyn 
och arbetssätt 
för att uppnå 
tillfredställand
e 
dammsäkerhet 
har utvecklats 
och tillämpas 
av berörda 
aktörer. 
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§ 17 
Dnr KS/2023:102 

Tillsynsplan och behovsutredning för offentlig 
livsmedelskontroll 2023-2025 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen  
 
att anta Tillsynsplan och behovsutredning för offentlig livsmedelskontroll 
2023-2025. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen som är en operativ tillsynsmyndighet ska för varje 
verksamhetsår upprätta en kontrollplan som omfattar myndighetens 
ansvarsområde enligt tillämplig lagstiftning inom livsmedelsområdet. 
Kraven finns bland annat i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 882/2004. 
 
Plan för offentlig livsmedelskontroll 2023-2025 i Tierps kommun baseras 
på en behovsutredning som beskriver vilka behov och resurser som 
behövs för att utföra den offentliga kontroll inom livsmedelskedjan som 
kommunen planerar att genomföra. 
 
Behovsutredningen och planen ska beslutas av den eller de kommunala 
nämnder som har ansvar för kontrollen. I Tierps kommun är det 
kommunstyrelsen respektive jävsnämnden som har kontrollansvaret. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Tillsynsplan och behovsutredning för offentlig livsmedelskontroll 

2023-2025 
 
Beslutet skickas till 

 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten  
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Inledning 
Denna kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av 
hur de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls 
av myndigheten. Kraven finns bland annat i Europaparlamentets och 
kontrollförordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och 
foderlagstiftningen.  

Syfte 
Miljö- och hälsoskyddsenheten utför kommunens operativa offentliga 
kontroll enligt livsmedelslagstiftningen på uppdrag från två ansvariga 
myndighetsnämnder – Jävsnämnden (JN) respektive Kommunstyrelsen 
(KS). Nämnderna ansvarar för att effektiv och ändamålsenlig kontroll 
utförs på de 220 livsmedelsanläggningar som omfattas av kommunens 
kontrollansvar enligt 23 och 25 §§ livsmedelsförordningen.  
 
Av dessa 220 livsmedelsanläggningar kan man göra en uppdelning enligt 
följande: 
 
Kommunala livsmedelsanläggningar 71 
Övriga livsmedelsanläggningar  128 
Kommunala vattenverk  7 
Övriga dricksvattenanläggningar 14 
 
142 anläggningar ligger alltså under Kommunstyrelsens kontrollansvar och 
78 stycken under Jävsnämndens kontrollansvar. Ansvaret omfattar kontroll 
av bland annat dricksvatten, livsmedelshygien, redlighet, spårbarhet och 
livsmedelsinformation.  

Mål 

Nationella kontrollplanen 

De gemensamma målen för den offentliga kontrollen inom 
livsmedelskedjan är att: 

- Konsumenterna får säkra livsmedel, inklusive dricksvatten, som är 
producerade och hanterade på ett acceptabelt sätt. Informationen 
om livsmedlen är enkel och korrekt. 

- Verksamhetsutövarna i livsmedelskedjan för råd, service och 
kontroll med helhetssyn som underlättar deras eget ansvarstagande. 

- De samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för hela 
livsmedelskedjan, inklusive beredskap. 

Kontrollmyndighetens mål 

- Bidra till att den nationella kontrollplanens mål uppfylls  
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- Livsmedelskontrollen ska kontrollera samtliga verksamheter som 
enligt riskklassning och kontrollplan ska kontrolleras under året. 

- Rättssäker handläggning ska ske av ärenden enligt 
livsmedelslagstiftningen. 

- Vi registrerar livsmedelsanläggningar inom 10 arbetsdagar efter att 
anmälan är komplett.  

- Ett första kontrollbesök bokas in på livsmedelsanläggningen inom 
2 månader efter att verksamheten har startat 

- Återkoppling på kontrollbesök ges inom 15 arbetsdagar.  

Planerade fokusområden för 2023 är: 

 
- Rengöringskontroll med ATP-mätare på ett 10-tal verksamheter, 

främst restauranger och tillagningskök. ATP-mätaren mäter 
förekomst av ett ämne (adenosintrifosfat) som finns i alla celler. 
Med hjälp av ATP-mätaren kan man således få en uppfattning av 
den hygieniska statusen på t.ex. en yta i ett kök.  
 

- Fokus på att jobba med den nya riskklassningsmodellen från 
Livsmedelsverket och klassa om samtliga anläggningar enligt 
denna inför 2024 

 
- Delta i Mitt Miljösamverkans gemensamma provtagningsplan av 

livsmedel. Projektidé har tagits fram inriktat mot livsmedelsfusk. 
Projektgruppen i Miljösamverkan ska ta fram 
provtagningsinstruktioner tidigt under 2023. Förhoppningsvis går 
detta mål att genomföra under 2023, annars görs det under 2024.  

 
- Livsmedelsinformation vid E-handel (operativt mål 6) 

 
- Kontroll av redlighet (fusk eller vilseledning av kund) kontrolleras 

på butiker. Kontroll kommer att ske på produkter som kan få ett 
större värde i kundens ögon, så som svensk- eller lokalproducerade 
varor.  

  

Kontroll och arbetsuppgifter 

Syftet med livsmedelslagstiftningen är att främja att säkra livsmedel släpps 
ut på marknaden samt att konsumenter inte luras eller vilseleds. Genom 
den offentliga livsmedelskontrollen ska myndigheten kontrollera att 
livsmedelsverksamheterna följer livsmedelslagstiftningen. Vid bristande 
efterlevnad ska myndigheten använda sig av sanktioner mot verksamheten. 
Dessa ska stå i proportion till den bristande efterlevnadens art samt om 
företagaren tidigare visat prov på bristande efterlevnad.  
 
Livsmedelskontrollen består av en planerad och en händelsestyrd del. Den 
planerade kontrollen sker på eget initiativ och utgör cirka 50 % av den 
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totala kontrolltiden för 2023. Den är ett kraftfullt verktyg som kan riktas 
mot kända problemområden. Prioriteringar baseras på riskklassificering av 
anläggningarna. Grundläggande klassificering av anläggningar sker enligt 
Livsmedelsverkets vägledning på kontrollwiki. Olika typer av 
anläggningar tilldelas olika mycket kontrolltid baserat på risk och 
erfarenhet från tidigare kontroller samt behov av kontrolltid för 
information (märkning på förpackningar och/eller presentation på menyer). 
Det innebär att varje enskild anläggning klassificeras utifrån typ av 
verksamhet, produktionens storlek samt vilken konsumentgrupp 
verksamheten riktar sig till. Detta ger en årlig kontrolltid som ökar i 
proportion till risk.  
 
Utifrån ovanstående riskklassificeringsmodell kommer cirka 700 timmar 
planerad kontroll att utföras per år på livsmedelsanläggningar och 100 
timmar på dricksvatten. Utöver detta tillkommer restid som uppskattas till 
cirka 160 timmar. Frekvensen på kontrollerna hos varje verksamhet 
varierar beroende på livsmedelsanläggningens kontrolltid. En detaljerad 
kontrollplan upprättas och följs upp löpande varje månad. Resultaten från 
kontrollen redovisas till nämnd varje tertial.     
 
2024 kommer en ny risklassificeringsmodell framtagen av 
Livsmedelsverket att tas i bruk. Denna modell kommer att vara 
frekvensbaserad istället för tidsbaserad vilket innebär att varje verksamhet 
kommer att få ett specifikt antal kontroller under en femårsperiod istället 
för en årlig kontrolltid. Under 2023 kommer därför samtliga registrerade 
livsmedelsverksamheter att behöva klassas om för att vid årsskiftet 
2023/2024 kunna kontrolleras enligt den nya implementerade 
riskklassificeringsmodellen.  
 
Information och vägledning från Livsmedelsverket för att underlätta 
omklassningen kommer att komma under 2023. Under 2023 kommer även 
ärendehanteringssystemet att uppdateras för att anpassas till dessa 
ändringar.  
 
De vanligaste kontrollmetoder är inspektion och revision men även 
provtagning och analys utförs till största delen som planerad kontroll. I den 
händelsestyrda delen återfinns uppgifter där inflödet av ärenden inte går att 
styra, till exempel registrering av verksamheter, offentlig kontroll som 
ursprungligen inte var planerad, sanktionsbeslut, handläggning av 
klagomål, utredning av misstänkta om matförgiftningar, åtalsanmälningar 
och remissyttranden. 

Planering av antal kontroller 2023-2025 

Under 2023 får objekt med 10-12 debiterade kontrolltimmar 3 besök under 
året. Objekt med 7,5-8 debiterade kontrolltimmar får 2 besök under året. 
Kontrolltiden respektive inspektör lägger på ett objekt tidsredovisas i 
ärendehanteringssystemet under respektive objekt. Detta för att kunna följa 
upp att varje objekt har fått den debiterade kontrolltiden.  
Livsmedelsverksamheterna ska alltid få den kontrolltid de årligen har 
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debiterats för inom en treårsperiod. Utöver detta används även en mer 
detaljerad kontrollplan som ger en tydligare överblick av verksamheternas 
genomförda kontrolltid.    
  
För att öka myndighetens rättssäkerhet, samsyn, effektivitet och service 
fortsätter kvalitetsarbete i form av förbättring och utveckling av 
arbetsrutiner och information.  

Livsmedelsanläggningar 

Antal kontroller Objekt (antal 
kontrolltimmar per 
år) 

Antal 
objekt 

Kontrollintervall  
(antal kontroller 
per år) 

2023 2024 2025 

10-12 3 3 9   
7,5-8 7 2 14   
5-7 30 1-2 43   
4 29 1 31   
3 31 0-1 31   
2-2,5 69 Vartannat år 36   
1-1,5 22 vart 3:e år 4   

Antal totalt 168   
*Utöver dessa kontroller kommer det tillkomma fler då en del objekt ännu inte 
riskklassats. 
 
Med anledning av den nya riskklassificeringen som börjar gälla 2024 har ingen planering 
av antal kontroller för år 2024 och 2025 genomförts, då dessa år kommer att planeras på 
ett helt annat sätt än vad som gäller i dagsläget. Detsamma gäller för 
dricksvattenkontrollen. 

Dricksvattenanläggningar* 

Antal kontroller Objekt (antal 
kontrolltimmar per 
år) 

Antal 
objekt 

Kontrollintervall  
(antal kontroller 
per år) 

2023 2024 2025 

10 1 2-3 2   
8 1 1-2 1   
4 1 1 1   
3 4 0-1 1   
1 14 1 14   

Antal totalt 19   
*Kontroll av dricksvattenanläggningar inkluderar kontroll och uppföljning av 
anläggningarnas undersökningsprogram (inskickade analysresultat), faroanalyser och/eller 
platsbesök.   

Finansiering av tillsynen 

Den offentliga kontrollen av livsmedel ska enligt förordning (2021:176) 
om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter vara avgiftsfinansierad. Större delen av finansieringen 
sker genom fasta årliga kontrollavgifter samt avgifter för handläggning av 
anmälningar och offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad. 
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Dessa avgifter tas ut i enlighet med Tierps kommuns beslutade 
livsmedelstaxa. Allmän rådgivning och service finansieras via 
kommunbudgeten. Förutom personalkostnader finns verksamhetskostnader 
i form av material, lokaler, utrustning, kursavgifter m.m. samt övriga 
kostnader för verksamheten. 2022 beräknas att taxorna täckte avgifterna 
kontrollens utgifter och denna beräkning bedöms göra så även för 2023. 
 
Under 2023 kommer även arbete med att ta fram en ny livsmedelstaxa ske 
då efterhandsdebitering av livsmedelskontrollen införs 2024.  

Personalresurser 

Miljö- och hälsoskyddsenheten kommer att ha personalresurser på 2,0 
årsarbetskrafter fördelat på två inspektörer till 2023 livsmedelskontroll. 
Den effektiva kontrollrelaterade arbetstiden har tidigare beräknats till 960 
timmar/årsarbetskraft. Det bedöms att personalresurserna uppnår behovet 
för tillsynen av livsmedel under 2023.  
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Verksamhet Aktivitet/metod Syfte Beräknad 
tidsåtgång 
(timmar) 

Ansvarig 
nämnd 

Planerad kontroll  
Livsmedelsanläggning Utföra planerade 

inspektioner och revisioner 
Säkra livsmedel, enkel och 
korrekt information 

700 JN + KS 

Dricksvattenanläggning Utföra planerade 
inspektioner och 
revisioner, samt följa upp 
undersökningsplaner 

Säkert dricksvatten med 
bra kvalitet 

100 JN + KS 

Restid Tid för förflyttning till och 
från anläggning 

 160  

 960  
Händelsestyrd kontroll  
Registrering av nya 
verksamheter 

Skriva beslut om 
registrering 

Aktuellt 
verksamhetssystem, 
kännedom om nya 
verksamheter  

25 JN + KS 

Riskklassning av nya 
verksamheter 

Utföra första 
kontrollbesöket, samt 
skriva beslut om 
riskklassning 

Få in verksamheterna i 
kontrollplanen för fortsatt 
kontroll 

75 JN + KS 

Offentlig kontroll som 
ursprungligen inte var 
planerad 

Utföra den uppföljande 
kontrollen, skriva rapport 
samt eventuellt beslut som 
föreläggande eller förbud 

Följa upp avvikelser och 
se till att de åtgärdas 

50 JN + KS 

Klagomål, misstänkta 
matförgiftningar, utbrott, 
provtagning 

Utreda, utföra eventuella 
kontrollbesök, 
dokumentera, följa upp 
analysresultat 

Säkra livsmedel till 
konsumenterna  

50 JN + KS 

Remissyttranden och svar 
på enkäter 

Skriva och återkoppla  10 JN + KS 

Information och 
rådgivning 

Personliga möten, telefon 
eller e-post 

Öka kunskapen hos 
verksamhetsutövarna. 
Service 

100 JN + KS 

 310  
Kvalitetsarbete   
Ta fram och utveckla 
arbetsrutiner 

Arbetsrutin för 
livsmedelskontroll, 
inklusive dricksvatten, 
samt beredskapsplan 

 150  

Arbete med den nya 
riskklassningsmodellen 
som tas i bruk 2024 

Förberedande arbete för 
att kunna implementera 
den nya 
riskklassningsmodellen 
2024 vilket innefattar 
omklassningar av 
verksamheter mm. 

 350  

Ta fram tillsynsplan och 
kontrollplan 

  50  

Ta fram information Informationsfoldrar, 
uppdatera hemsidan 

 50  
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Övrigt kvalitetsarbete Uppdatera 
ärendehanteringssystem, 
utskick av fakturor, 
införande av e-arkiv. 

 50  

 650  
Kontrolltid totalt 1920 
Tillgängliga personalresurser för kontroll (timmar) 
Baserat på 2,0 tjänster. 

1920 

JN – Jävsnämnden 
KS – Kommunstyrelsen 

Uppföljning av tillsynsplanen 

Tillsynsplanen följs upp med redovisning till Utskottet Samhällsbyggnad i form av 
en slutlig årsrapport. Om tillsyn över någon kommunal verksamhet har utförs sker 
även redovisning till Jävsnämnden, i samma form som till Utskottet 
Samhällsbyggnad. Revidering av planen sker årsvis. 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet samhällsbyggnad 

 
2022-12-13  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 134 
Dnr  
EDP 2022-1533 

Planavtal för ÄDP 1028, Tierp 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att underteckna planavtal gällande upprättande av detaljplan ÄDP 1028 – 
F.d. Pricks. 
 
Sammanfattning av ärendet 
2022-10-24 inkom NB Property AB med planansökan för upprättande av 
ny detaljplan för fastigheten Tierp 73:3 och Tierp 73:2. 2022-11-15 
beslutade utskottet samhällsbyggnad att lämna positivt planbesked till 
sökande och ett planarbete ska därför inledas. 
 
För den aktuella detaljplanen föreslås debitering av planarbetet ske 
genom planavtal, där sökande löpande debiteras för kommunens 
kostnader och tjänster, liksom eventuella konsultkostnader för 
planarbetet.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslut om undertecknande av planavtalet bedöms inte få konsekvenser 
för barn och unga. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Beslutet innebär att planavtal för upprättande av ändring detaljplan för 
fastigheten Tierp 73:2 och Tierp 73:3 (ÄDP 1028 – F.d. Pricks) 
godkänns. Avtalet innebär att sökande åtar sig samtliga kostnader 
kopplade till aktuellt planarbete och att kommunen därmed inte drabbas 
av kostnader kopplade till planarbetet.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Planavtal för ÄDP 1028 (inkl. bilaga 1 och 2) 

 
Beslutet skickas till 

 Medborgarkansliet 
 Kommunarkitekt 
 Plan 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet samhällsbyggnad 

 
2023-01-31  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 18 
Dnr  
EDP 2022-1682 

Planavtal för DP 1075, Tierp 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att underteckna planavtal gällande upprättande av detaljplan DP 1075 – 
Vårdcentrum. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Region Uppsala inkom 2022-10-27 med begäran om planbesked som 
avser fastigheten Tierp 45:4, belägen i södra delen av Tierps köping. 
Syftet med ansökan är att pröva lämpligheten för utveckling av Tierps 
framtida vårdcentrum. 2022-12-13 § 123 beslutade utskottet 
samhällsbyggnad att lämna positivt planbesked till sökande och ett 
planarbete ska därför inledas. 
 
För den aktuella detaljplanen föreslås debitering av planarbetet ske 
genom planavtal, där sökande löpande debiteras för kommunens 
kostnader och tjänster, liksom eventuella konsultkostnader för 
planarbetet.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslut om undertecknande av planavtalet bedöms inte få konsekvenser 
för barn och unga. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Beslutet innebär att planavtal för upprättande av ny detaljplan för 
fastigheten Tierp 45:4 (DP 1075 – Vårdcentrum) godkänns. Avtalet 
innebär att sökande åtar sig samtliga kostnader kopplade till aktuellt 
planarbete och att kommunen därmed inte drabbas av kostnader kopplade 
till planarbetet.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Planavtal för DP 1075 (inkl. bilaga 1 och 2) 

 
  



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet samhällsbyggnad 

 
2023-01-31  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Beslutet skickas till 
 Medborgarkansliet 
 Kommunarkitekt 
 Plan 

 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Utskottet arbete och omsorg 

 
2023-01-30  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 6 
Dnr KS/2023:51 

Revidering av delegationsordningen 
 
Beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag, samt 
 
att ändringen gäller från och med 1 mars 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §§), innebär att rätten att 
besluta i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över till 
någon annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. De ärenden som 
delegaten har rätt att fatta beslut i anges i kommunstyrelsens 
delegationsordning.  
För att hålla delegationsordningen aktuell utifrån gällande lagar och 
förordningar, uppdateras den regelbundet. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Förslag till ändringar i delegationsordningen 

 
Beslutet skickas till 

 Verksamhetsutvecklare VoO 
 Sekretariatet 
 Huvudregistrator 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2023-01-13 KS/2023:51
  

  
   
  
    

 

Revidering av delegationsordningen 2023 
 
Förslag till beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag, samt 
 
att ändringen gäller från och med 1 mars 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §§), innebär att rätten att 
besluta i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon 
annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. De ärenden som delegaten 
har rätt att fatta beslut i anges i kommunstyrelsens delegationsordning.  
För att hålla delegationsordningen aktuell utifrån gällande lagar och 
förordningar, uppdateras den regelbundet. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Förslag till ändringar i delegationsordningen 

 
Beslutet skickas till 

 Verksamhetsutvecklare VoO 
 Sekretariatet 
 Huvudregistrator 

 
 
I tjänsten  
 
Annika Höök 
 
GS Ledningsstöd och Kvalitet och strategisk utveckling 
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Dokumentnamn 

Revidering av delegationsordningen    Datum  

 2022-12-21   
  
    
    

 
Revidering av delegationsordningen  
 
 
Revidering av punkt ☐ Flik:  Tjänstemän 
Ny punkt ☒  Rubrik: Funktionshinder 
Borttag av punkt ☐ Punkt nr: OmFu028 

 

Förändringen ska gälla från och med:  
3 veckor efter beslut i kommunstyrelsen ☐ Annat datum: 2022-03-01 

 
 Befintlig  Reviderad/ny 
Ärende:  Ärende: Funktionshinder 
Lagrum, 
förordning: 

 Lagrum, 
förordning: 

JB 12:1-2§§ 

Delegat:  Delegat: Enhetschef  
Ersättare:  Ersättare: Områdeschef 
Kategori:  Kategori: Teckna hyresavtal 
Verksamhet:  Verksamhet: Vård och omsorg  

 
Motivering 
När en kund flyttar in i lägenhet i särskilt boende, SoL (socialtjänstlag) 
eller bostad med särskild service, LSS (lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) tecknas ett hyresavtal. Kunden hyr lägenhet i andra 
hand av Vård och omsorg.  
 
Idag tecknar verksamhetschef för vård och omsorg hyresavtalet med kund. 
Förslaget innebär att lägga hanteringen närmare verksamheten genom att 
enhetschef tecknar hyresavtal. Lagrum JB 12:1-2 §§.  
 
 
Beslutet skickas till 
Områdeschef Vård och omsorg 
Verksamhetschef Vård och omsorg 
 
I tjänsten  
 
Ulrica Stjerngren  
Verksamhetschef  
Vård och omsorg 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2023-01-31  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 5 
Dnr KS/2023:51 

(KS) Revidering av delegationsordningen - nya rubriker och 
punktnummer 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag, samt 
 
att ändringen gäller från och med 1 mars 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att rubriker och punktnummer under fliken politik i 
delegationsordningen ska stämma överens med benämningen på de nya 
utskotten måste revideringar göras.  
 
Följande ändringar görs för att delegationsordningen ska stämma överens 
med den nya utskottsorganisationen:  
 

- Rubriken För000 Förhandlingsdelegation ändras till:  
Uaf000 Utskottet för arbetsgivarfrågor. Punkterna numreras 
Uaf001 och så vidare.  
 

- Rubriken Ubu000 Barn och ungdom byter namn till: 
Ubuk000 Barn, utbildning och kultur. Punktera numreras 
Ubuk001 och så vidare.  
 

- Rubriken UbuaoG000 Gemensamt Barn och ungdom sam Arbete 
och omsorg byter namn till: 
UG000 Gemensamt Barn, utbildning och kultur, Arbete och 
omsorg samt Individärenden. Punktera numreras UG001 och så 
vidare.  

 
- Utskottet för individärenden får en ny rubrik:  

Uiä000 Utskottet för individärenden. Punkterna numreras 
Uiä001 och så vidare och delas upp i tre underrubriker:  

o Individärenden för personer över 21 år 
o Individärenden för personer under 21 år 
o Individärenden gemensam  

 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2023-01-31  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

 Administratör Ledningsstöd 
 Huvudregistrator 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2023-01-12 KS/2023:51
  

  
   
  
    

 

Revidering delegationsordningen – Nya rubriker och 
punktnummer  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag, samt 
 
att ändringen gäller från och med 1 mars 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att rubriker och punktnummer under fliken politik i 
delegationsordningen ska stämma överens med benämningen på de nya 
utskotten måste revideringar göras.  
 
Följande ändringar görs för att delegationsordningen ska stämma överens 
med den nya utskottsorganisationen:  
 

- Rubriken För000 Förhandlingsdelegation ändras till:  
Uaf000 Utskottet för arbetsgivarfrågor. Punkterna numreras 
Uaf001 och så vidare.  
 

- Rubriken Ubu000 Barn och ungdom byter namn till: 
Ubuk000 Barn, utbildning och kultur. Punktera numreras Ubuk001 
och så vidare.  
 

- Rubriken UbuaoG000 Gemensamt Barn och ungdom sam Arbete 
och omsorg byter namn till: 
UG000 Gemensamt Barn, utbildning och kultur, Arbete och omsorg 
samt Individärenden. Punktera numreras UG001 och så vidare.  

 
- Utskottet för individärenden får en ny rubrik:  

Uiä000 Utskottet för individärenden. Punkterna numreras Uiä001 
och så vidare och delas upp i tre underrubriker:  

o Individärenden för personer över 21 år 
o Individärenden för personer under 21 år 
o Individärenden gemensam  
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Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

 Administratör Ledningsstöd 
 Huvudregistrator 

 
 
 
I tjänsten  
 
Evelina Håkansson 
Nämndsekreterare 
Ledningsstöd  
 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 9 
Dnr KS/2023:108 

(KS) Revidering riktlinje för kravhanteringen i Tierps kommun 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
att godkänna den reviderade riktlinjen för kravhantering i Tierps 
kommun att gälla från 2023-02-15. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I riktlinjen fastställd 2008 togs möjligheten bort att skicka ut 
betalningspåminnelser till Tierps kommuns kunder. Efter detta har 
riktlinjen reviderats en gång under 2019. Under de senaste åren har en 
utveckling skett som medfört osäkrare postgång, sämre 
betalningsförmåga, (p.g.a. låg konjunktur), samt en ökande mängd 
inkassokrav. Därför behöver kommunen ha möjlighet att vid behov 
skicka ut betalningspåminnelser först innan inkassokrav skickas ut. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Direkta barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms 
påverkas av beslutet. Indirekta konsekvenser ur ett barnrättsperspektiv 
som bör lyftas är att familjers ekonomi riskerar i mindre utsträckning 
hamna i en negativ skuldspiral om påminnelser föregår inkassoprocessen. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Det blir inga ökade kostnader för kommunen eftersom utskick av 
betalningspåminnelse numera ingår i avtalet med inkassoföretaget. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Reviderad riktlinje för kravhanteringen i Tierps kommun. 

Beslutet skickas till 
 Ekonomienheten 
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Revidering riktlinje för kravhanteringen i Tierps kommun 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
att godkänna den reviderade riktlinjen för kravhantering i Tierps kommun 
att gälla från 2023-02-15. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I riktlinjen fastställd 2008 togs möjligheten bort att skicka ut 
betalningspåminnelser till Tierps kommuns kunder. Efter detta har 
riktlinjen reviderats en gång under 2019. Under de senaste åren har en 
utveckling skett som medfört osäkrare postgång, sämre betalningsförmåga, 
(p.g.a. låg konjunktur), samt en ökande mängd inkassokrav. Därför 
behöver kommunen ha möjlighet att vid behov skicka ut 
betalningspåminnelser först innan inkassokrav skickas ut. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Direkta barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms 
påverkas av beslutet. Indirekta konsekvenser ur ett barnrättsperspektiv som 
bör lyftas är att familjers ekonomi riskerar i mindre utsträckning hamna i 
en negativ skuldspiral om påminnelser föregår inkassoprocessen. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Det blir inga ökade kostnader för kommunen eftersom utskick av 
betalningspåminnelse numera ingår i avtalet med inkassoföretaget. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Reviderad riktlinje för kravhanteringen i Tierps kommun. 

Beslutet skickas till 
 Ekonomienheten 

 
I tjänsten  
 
Veikko Niemi 
Ekonomichef 



 
 
 
 
 
 
 
Riktlinje för kravhantering i 
Tierps kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tierps kommun │815 80 TIERP │Telefon: 0293-21 80 00 │www.tierp.se 
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Inledning 

Bakgrund 
Tierps kravrutiner fastställdes under 2002 och reviderades i april 2008. Vid denna 
revidering 2020 byter de namn från Kravrutin till Riktlinje för kravhantering.   

Syfte 
Syftet med riktlinjen är att få en enhetlig och rättssäker handläggning av de krav 
mot privat personer och företag som uppstår i den kommunala verksamheten inom 
Tierps kommun. 

Omfattning 
Kravrutinen gäller alla krav inom kommunens ekonomiska verksamhet. 

Ansvar 
Ekonomienheten ansvarar för kommunens kravverksamhet i samarbete med 
inkassoföretaget. Vid behov kontaktas fakturautställaren. 

Fakturering och kravhantering i Tierps kommun 
Om en faktura inte är reglerad 10 arbetsdagar efter förfallodagen skickas, efter att 
bedömning gjorts av verksamhetschef, ett inkassokrav till kunden från 
inkassoföretaget efter 15 dagar skickas betalningspåminnelse ut och efter 
ytterligare 15 dagar skickas inkassokrav. Därefter följs inkassoföretagets normala 
rutiner. Avgifter och räntor följer inkasso- och räntelagens bestämmelser och 
revideras när de ändras i lagstiftningen.  

Innan kravet skickas till kronofogdemyndigheten görs en solvenskontroll av 
inkassoföretaget för att fastställa utsikterna att en ansökan till 
kronofogdemyndigheten blir lyckosam. 
 
Utsändning av faktura 

Normalt skall betaltiden vara 30 dagar, endast i särskilda fall får längre betaltid 
förekomma. 

Placering av betalning 

Korrekt specificerad betalning avseende utsänd faktura skall krediteras aktuell 
faktura. Felaktigt specificerad faktura skall omföras till kundens äldsta obetalda 
faktura. Om sådan faktura ej finns skall beloppet snarast återbetalas. 
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Betalningspåminnelse 

Skickas ej ut. 

Inkassokrav 

Inkassoföretaget skickar ut inkassokrav enligt fastställd rutin, normalt 10 
arbetsdagar efter förfallodagen. Lagstadgad inkassoavgift skall tas ut. 

Betalningspåminnelse och inkassokrav 

Inkassoföretaget skickar ut betalningspåminnelse och inkassokrav enligt fastställd 
rutin, se ovan. 

Dröjsmålsränta 

Dröjsmålsränta skall debiteras i enlighet med räntelagen från och med dagen efter 
förfallodagen. 

Avstängningsåtgärder 

Kommunens verksamheter har i normalfallet rätt att vägra leverans eller besluta om 
avstängning, om fordran på gäldenären avser samma typ av tjänst/nyttighet. För att 
häva leveransvägran/avstängning krävs att hela fordran inklusive dröjsmålsränta 
och lagstadgade avgifter erlagts. 

Anstånd med betalning och amorteringsplaner 

Anstånd 

Om gäldenären anhåller om anstånd med betalning av faktura kan handläggande 
personal inom ekonomienheten bevilja detta. Anstånd omfattar i normalt 30 dagar 
frist. Under anståndet sker ingen kravhantering. 

Amorteringsplaner 

Amorteringsplaner kan beviljas av handläggande personal på ekonomienheten eller 
inkassoföretag på belopp upp till 50 000 kr. På belopp överstigande 50 000 kr ska 
ekonomichef eller redovisningschef rådfrågas. I normalfallet upprättar 
inkassoföretaget amorteringsplanerna. Lagstadgad ränta och avgift skall tas ut. 

Ansökan om betalningsföreläggande 

Sker inte betalning av faktura inom stipulerad tider sker en solvenskontroll innan 
kravet skickas från inkassoföretaget till kronofogdemyndigheten. Detta sker oavsett 
om avstängningsåtgärder har vidtagits. 
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Makulering av fordran 

Makulering av faktura verkställs av ekonomienheten efter skriftlig begäran från 
verksamhetsansvarige alternativt fakturautställare. Orsak till makulering skall 
anges. 
Nedskrivning av fordran 

Ekonomienheten verkställer nedskrivning av fordran upp till 50 000 kr. På belopp 
över 50 000 kr skall ekonomichef/redovisningschef rådfrågas. 

Bokföringsmässig nedskrivning av fordran som bedöms som mycket osäker och har 
av inkassoföretaget överförts till långtidsbevakning görs av handläggande personal 
på ekonomienheten. Kravet mot gäldenär kvarstår.



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2023-01-31  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 4 
Dnr KS/2022:1091 

(KS) Hållnäs sockenråds förslag 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att ställa sig positiv till sockenrådets förslag om att inleda konstruktiva 
samtal om ägandet och förvaltandet av Hållnäs skolfastighet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Hållnäs sockenråd har inkommit med ett förslag till Tierps kommun om 
Hållnäs skolfastighet.  Förslaget som presenterats utgår ifrån ett ägande 
och förvaltning av skolfastigheten genom en medborgarägd ekonomisk 
förening eller ett medborgarägt aktiebolag. Sockenrådet önskar inledande 
konstruktiva diskussioner med kommunen utifrån förslaget.  
 
Kommunen ser positivt på detta förslag och representanter från 
samhällsbyggnad och Tierps kommunfastigheter kommer att boka in ett 
inledande möte med Hållnäs sockenråd efter att kommunstyrelsen svarat 
Hållnäs sockenråd enligt beslutet ovan. 
 
Beslutsmotivering 
Hållnäs sockenråd har inkommit med ett förslag om ägandet och 
förvaltandet av Hållnäs skolfastighet. Kommunen ställer sig positiva till 
att genomföra inledande konstruktiva samtal.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet i sig ger inga barnrättskonsekvenser men framtida beslut kan 
öppna för möjligheter att utveckla verksamheten vid Hållnäs 
skolfastighet.  
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 11.6 Ett gott utbud av offentlig och 
kommersiell service med hög kvalitet och tillgänglighet i hela 
kommunen.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Beslutet i sig innebär inga ekonomiska konsekvenser. Däremot kan 
framtida ställningstaganden kopplat till Hållnäs skolfastighet komma att 
få ekonomiska konsekvenser beroende på vägval. 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2023-01-31  
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Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Förslag till kommunen om Hållnäs skolfastighet-Hållnäs 

sockenråd 
 Till KF och KS angående skolbyggnaden i Hållnäs 
 

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 VD Tierps kommunfastigheter 
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Svar på skrivelse från Hållnäs sockenråd gällande Hållnäs 
skolfastighet. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att ställa sig positiv till sockenrådets förslag om att inleda konstruktiva 
samtal om ägandet och förvaltandet av Hållnäs skolfastighet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Hållnäs sockenråd har inkommit med ett förslag till Tierps kommun om 
Hållnäs skolfastighet.  Förslaget som presenterats utgår ifrån ett ägande 
och förvaltning av skolfastigheten genom en medborgarägd ekonomisk 
förening eller ett medborgarägt aktiebolag. Sockenrådet önskar inledande 
konstruktiva diskussioner med kommunen utifrån förslaget.  
 
Kommunen ser positivt på detta förslag och representanter från 
samhällsbyggnad och Tierps kommunfastigheter kommer att boka in ett 
inledande möte med Hållnäs sockenråd efter att kommunstyrelsen svarat 
Hållnäs sockenråd enligt beslutet ovan. 
 
Beslutsmotivering 
Hållnäs sockenråd har inkommit med ett förslag om ägandet och 
förvaltandet av Hållnäs skolfastighet. Kommunen ställer sig positiva till att 
genomföra inledande konstruktiva samtal.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet i sig ger inga barnrättskonsekvenser men framtida beslut kan 
öppna för möjligheter att utveckla verksamheten vid Hållnäs skolfastighet.  
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 11.6 Ett gott utbud av offentlig och 
kommersiell service med hög kvalitet och tillgänglighet i hela kommunen.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Beslutet i sig innebär inga ekonomiska konsekvenser. Däremot kan 
framtida ställningstaganden kopplat till Hållnäs skolfastighet komma att få 
ekonomiska konsekvenser beroende på vägval. 
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Beslutsunderlag 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Förslag till kommunen om Hållnäs skolfastighet-Hållnäs sockenråd 
 Till KF och KS angående skolbyggnaden i Hållnäs 
 

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 VD Tierps kommunfastigheter 

 
 
I tjänsten  
 
Helena Carlsson 
Kommundirektör 
 
 
 



Hållnäs sockenråd
2022-12-12

Till kommunfullmäktige och kommunstyrelse i Tierps kommun

Under förra mandatperioden fanns en diskussion om de små
skolornas framtid. Höga lokalkostnader per elev var ett
argument för nedläggning av exempelvis Hållnäs skola.
Självklart skapade detta en oro här ute på Hållnäshalvön.

Skolan har sedan tiden före kommunsammanslagningen varit en
stolthet och ett viktigt nav för Hållnäsborna. Dåvarande
Hållnäs kommun lämnade 1974 över en skuldfri fastighet i gott
skick till den nya Tierps kommun.
En övergiven skola utan verksamhet blir en symbol för en bygd
utan framtid.

Hållnäs sockenråd har under 2022 tagit initiativ till samtal
om skolans framtid med intresserade Hållnäsbor,
permanentboende och fritidsboende. Intresset för dessa samtal
har varit stort och de utmynnade i att ett par informella
arbetsgrupper bildades för att undersöka ifall vi som
medborgare skulle kunna komma med konstruktiva förslag som
underlättar för kommunen att i närtid behålla skolverksamheten
i Hållnäs skola.

I samtalen har vi tagit fasta på argumentet att
lokalkostnaderna per elev blir höga. Det beror sannolikt på en
kombination av att antalet barn för närvarande är relativt
lågt och att fastigheten skulle kunna förvaltas mer
rationellt.

Den politiska ambitionen som den speglas i översiktsplanen är
att hela kommunen skall leva och att även ytterområden som
Hållnäs skall utvecklas, vilket förutsätter viss
samhällsservice.
I olika sammanhang lyfts potentialen för inflyttning till
Hållnäshalvön fram, till exempel närheten till Forsmark med
nya arbetstillfällen.
Inflyttning leder sannolikt till fler barn och därmed lägre
lokalkostnader per elev. Våra arbetsgrupper kommer också till
slutsatsen att en mer lokal förvaltning av fastigheten kan
leda till en mer effektiv skötsel och starkare incitament att
sänka kostnaderna genom anpassning till hyresgästens behov.



För undvikande av missförstånd vill vi understryka att vi
enbart diskuterar förvaltningen av skolfastigheten och inte
skolverksamheten.

Våra frivilliga arbetsgrupper arbetar med att bedöma skolans
skick och driftskostnader och utifrån detta ta fram en kalkyl
för att se ifall tankarna på en lokalt styrd förvaltning av
skolfastigheten är möjlig. Vi har fått hjälp från TKAB och
skolförvaltningen med en del underlag men fortsätter arbetet.

Vår arbetshypotes är att en lokalt styrd fastighetsförvaltning
med hjälp av lokala entreprenörer och hantverkare kommer att
kunna sköta förvaltningen av skolfastigheten på ett effektivt
sätt som innebär att skolförvaltningens kostnader sjunker till
en acceptabel nivå och samtidigt ger möjlighet att även
fortsättningsvis behålla skolan som det viktiga nav den är.

Vårt erbjudande till kommunen är att vi vill inleda
konstruktiva diskussioner med kommunen om att ägandet och
förvaltningen av Hållnäs skola övergår till en medborgarägd
ekonomisk förening eller ett medborgarägt aktiebolag. Får vi
ett positivt svar på detta erbjudande blir nästa steg att
skapa det ”bygdebolag” som blir den juridiska person som
förhandlar med kommunens företrädare.

Vårt förslag råkar komma vid en tidpunkt när frågan om var i
kommunkoncernen Hållnäs skola och övriga kommunfastigheter
skall placeras. Möjligen kan vårt förslag ses som en
komplikation men det kan också ses som ett sätt att hitta en
permanent lösning för åtminstone en av fastigheterna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 8 
Dnr KS/2023:115 

(KS) Bekämpning av översvämningsmygg i Nedre Dalälven 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att kommunstyrelsen ställer sig bakom skrivelsen samt  
 
att betona vikten av att finansieringen för myggbekämpningen säkras på 
nationell nivå och att medel tilldelas för att täcka behovet inom Nedre 
Dalälvsområdet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelserna runt nedre Dalälven planerar att skicka en skrivelse till 
regeringen tillsammans med en hemställan om att finansiering och 
organisation kring myggbekämpningen reds ut.  
 
Länsstyrelserna ansvarar för den länsvisa prövningen och tillsynen enligt 
miljöbalken och Naturvårdsverket fattar beslut rörande Natura 2000-
områden efter tillåtlighetsprövning hos Regeringskansliet.  
 
Kommunerna har ansvar för tillsyn av bekämpning på ej statligt skyddad 
mark samt tillsyn över avfallsförordningen (till utgångna 
bekämpningsmedel) och är uppdragsgivare till Nedre Dalälvens 
Utvecklings AB (Nedab) för bekämpning av mygg. Nedab söker 
nödvändiga tillstånd, planerar och genomför myggbekämpningen och 
bedriver uppföljningsverksamhet av bekämpningen. 
 
Finansieringen har bestått av Naturvårdsverkets 1:3 anslag, medel från 
landsbygdsprogrammet samt medel från berörda kommuner och regioner. 
Länsstyrelsen i Gävleborgs län har fungerat som en samlande utbetalande 
myndighet för de statliga medlen. 
 
Beslutsmotivering 
Länsstyrelserna lyfter flera viktiga områden där myggbekämpningen kan 
förbättras för att bidra till en mer robust och effektiv myggbekämpning. 
Nedab är för närvarande den enda aktören med kompetens och 
organisation för myggbekämpning och om den aktören skulle upphöra 
eller inte klara sitt uppdrag innebär det stora negativa effekter på de 
boende i området. 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Det är därför särskilt viktigt att finansieringen för myggbekämpning blir 
stabil samt att behovsbedömningen blir rättvis så att tillräckliga medel 
tilldelas efter de krav som ställs på myggbekämpning. 
 
Samt att vissa uppgifter skulle vara bättre fördelade på en nationell aktör, 
dessa uppgifter innefattar uppföljning av resultat och miljöpåverkan samt 
utveckling av alternativa metoder för myggbekämpning. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barn riskerar att vistas ute i mindre omfattning i myggtäta områden, 
utomhus- och idrottsaktiviteter samt friluftsliv blir lidande vid stor 
myggförekomst.  

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Ökat statligt ansvar samt en stabil, långsiktig och behovsanpassad 
finansiering säkerställer att såväl den organisatoriska som den 
ekonomiska delen är tryggade inför framtidens behov av 
bekämpningsinsatser i nedre Dalälvsområdet. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggares tjänsteutlåtande 
 Bekämpning av översvämningsmygg i Nedre Dalälven 

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 Chef Vatten-och naturtillsyn, Länsstyrelsen Uppsala 
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Bekämpning av översvämningsmygg i Nedre Dalälven 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att kommunstyrelsen ställer sig bakom skrivelsen samt  
 
att betona vikten av att finansieringen för myggbekämpningen säkras på 
nationell nivå och att medel tilldelas för att täcka behovet inom Nedre 
Dalälvsområdet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelserna runt nedre Dalälven planerar att skicka en skrivelse till 
regeringen tillsammans med en hemställan om att finansiering och 
organisation kring myggbekämpningen reds ut.  
 
Länsstyrelserna ansvarar för den länsvisa prövningen och tillsynen enligt 
miljöbalken och Naturvårdsverket fattar beslut rörande Natura 2000-
områden efter tillåtlighetsprövning hos Regeringskansliet.  
 
Kommunerna har ansvar för tillsyn av bekämpning på ej statligt skyddad 
mark samt tillsyn över avfallsförordningen (till utgångna 
bekämpningsmedel) och är uppdragsgivare till Nedre Dalälvens 
Utvecklings AB (Nedab) för bekämpning av mygg. Nedab söker 
nödvändiga tillstånd, planerar och genomför myggbekämpningen och 
bedriver uppföljningsverksamhet av bekämpningen. 
 
Finansieringen har bestått av Naturvårdsverkets 1:3 anslag, medel från 
landsbygdsprogrammet samt medel från berörda kommuner och regioner. 
Länsstyrelsen i Gävleborgs län har fungerat som en samlande utbetalande 
myndighet för de statliga medlen. 
 
Beslutsmotivering 
Länsstyrelserna lyfter flera viktiga områden där myggbekämpningen kan 
förbättras för att bidra till en mer robust och effektiv myggbekämpning. 
Nedab är för närvarande den enda aktören med kompetens och 
organisation för myggbekämpning och om den aktören skulle upphöra eller 
inte klara sitt uppdrag innebär det stora negativa effekter på de boende i 
området. 
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Det är därför särskilt viktigt att finansieringen för myggbekämpning blir 
stabil samt att behovsbedömningen blir rättvis så att tillräckliga medel 
tilldelas efter de krav som ställs på myggbekämpning. 
 
Samt att vissa uppgifter skulle vara bättre fördelade på en nationell aktör, 
dessa uppgifter innefattar uppföljning av resultat och miljöpåverkan samt 
utveckling av alternativa metoder för myggbekämpning. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barn riskerar att vistas ute i mindre omfattning i myggtäta områden, 
utomhus- och idrottsaktiviteter samt friluftsliv blir lidande vid stor 
myggförekomst.  

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Ökat statligt ansvar samt en stabil, långsiktig och behovsanpassad 
finansiering säkerställer att såväl den organisatoriska som den ekonomiska 
delen är tryggade inför framtidens behov av bekämpningsinsatser i nedre 
Dalälvsområdet. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggares tjänsteutlåtande 
 Bekämpning av översvämningsmygg i Nedre Dalälven 

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 Chef Vatten-och naturtillsyn, Länsstyrelsen Uppsala 

 
 
I tjänsten 
 
Helena Carlsson 
Kommundirektör
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Bekämpning av översvämningsmygg i Nedre 
Dalälven 

Sammanfattning 
Området nedre Dalälven, som omfattar fyra län, sju kommuner samt fyra regioner, 
har under lång tid upplevt årliga mygginvasioner. För att underlätta för boende 
och näringar i området har det sedan 2002 bedrivits bekämpningsinsatser av 
mygglarver av arten Aedes sticticus med VectoBac G, ett biologiskt 
bekämpningsmedel baserat på Bacillus thuringiensis israelensis (bti). 
Finansiering, rollfördelning och alternativa metoder har i olika omgångar blivit 
belysta för att finna hållbara lösningar för framtiden. Detta dokument beskriver 
hur myggfrågan har hanterats och de utmaningar som har uppstått genom åren. 
Som ett led i att finna en hållbar lösning ger de fyra berörda länsstyrelserna, i 
detta dokument, förslag på en tydlig hemvist och struktur för hanteringen av 
myggfrågan. 
Länsstyrelserna ansvarar för den länsvisa prövningen och tillsynen enligt 
miljöbalken och Naturvårdsverket fattar beslut rörande Natura 2000-områden 
efter tillåtlighetsprövning hos Regeringskansliet. Kemikalieinspektion beslutar om 
produktgodkännanden för eventuella preparat. Kommunerna har ansvar för tillsyn 
av bekämpning på ej statligt skyddad mark samt tillsyn över avfallsförordningen 
(till utgångna bekämpningsmedel). Kommunerna är uppdragsgivare till Nedre 
Dalälvens Utvecklings AB (Nedab) för bekämpning av mygg. Nedab söker 
nödvändiga tillstånd, planerar och genomför myggbekämpningen och bedriver 
uppföljningsverksamhet av bekämpningen.  
Finansieringen av myggbekämpningen har varierat under åren, både vad gäller 
finansieringskällor och storleken på finansieringen. Den har kommit från 
Naturvårdsverkets 1:3 anslag likväl som från landsbygdsprogrammet, berörda 
kommuner och regioner. Länsstyrelsen i Gävleborgs län har fungerat som en 
samlande utbetalande myndighet för de statliga medlen.    
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Inledning 
Stora myggmängder har alltid funnits i våtmarkerna i Nedre Dalälven. Under 
1990-talet ökade dock befolkningens problem med översvämningsmyggor. Arbete 
med lösningar på problemet inleddes på allvar år 2000. 
De fyra län som ingår i området är Uppsala län, Västmanlands län, Dalarnas län 
och Gävleborgs län. Sju kommuner och fyra regioner omfattas.  
Arbetet går nu in på sitt tredje decennium. Efter alla dessa år och projekt och 
bekämpningsmedelsinsatser är det dags att se över möjligheterna att finna nya 
hållbara och permanenta och eller flexibla vägar framåt.  

Bakgrund 
Massförekomsten av mygg i Nedre Dalälvsområdet är en gammal fråga. 
Problemet aktualiserades år 2000 då miljöminister Kjell Larsson besökte området 
vid Gysinge och lovade att problemet skulle arbetas vidare med omgående. 
Dåvarande landshövdingen i Västmanlands län Mats Svegfors, fick i uppdrag att 
se över hur frågan skulle kunna lösas. 
Översvämningsmyggor kan kläckas flera gånger per säsong. Dels på grund av 
vattenmängderna vid vårflod, dels vid översvämningar som uppkommer vid 
lokala regn eller regn uppströms i de stora avrinningsområdena.  
Människor i nedre Dalälvsområdet har under lång tid levt med årliga 
mygginvasioner. Detta har skapat svårigheter att bedriva näringsverksamhet med 
skog, jord, naturturism och fiske som bas, i en annars rik bygd med goda 
möjligheter att utvecklas och att driva lönsamma företag  
Arbete med att hitta lösningar som är hållbara för människor och miljö har pågått i 
över tjugo år. Finansieringen skulle ske med statliga utvecklingsmedel i första 
hand och bekämpningen skulle administreras och genomföras av Nedre Dalälvens 
Utveckling AB (Nedab). 

Det aktuella området 
Nedre Dalälven är ett område som drabbas av översvämningar både vår, sommar- 
och höst med mycket varierande amplitud. Nedre Dalälvsområdet ligger inom 
Uppsala, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län i Gävle, Sandvikens, 
Älvkarleby, Tierps, Heby, Sala, och Avesta kommuner.  

Tidigare genomförda projekt och framtagna rapporter 
Dåvarande landshövding i Västmanlands län Mats Svegfors utredde på uppdrag 
av dåvarande miljöminister Kjell Larsson myggfrågan med syftet att minimera 
myggproblemen för befolkningen i området. Ett projekt med test av bekämpning 
med det biologiska bekämpningsmedlet VectoBac G genomfördes på relativt små, 
men över tid växande arealer. Svegfors utredning presenterades i form av en 
rapport och följdes av fler projekt för finansiering av utökade ytor för 
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bekämpning. Finansieringen löstes genom så kallade regionala utvecklingsmedel 
(1:1-medel) i kombination med kommunal medfinansiering.  
De projekt som genomfördes var relativt kortsiktiga, oftast bara ett år. Synen på 
bekämpningen i skyddade områden var omdiskuterad, men oftast välkomnad av 
boende och besökare. Samtal fördes i konstruktiv anda mellan Nedabs styrelse 
och myndigheter. Längre projekt för finansiering efterfrågades där uppföljning 
och utvärderingar skulle kunna utföras och bekämpningens kontinuitet skulle 
kunna tryggas, genom anslag från Naturvårdsverkets anslag för biologisk 
mångfald och landsbygdsprogrammet ihop med regionala och kommunala medel. 
De årliga ansökningarna om tillstånd och dispens för bekämpning samt för 
finansiering av bekämpningen har varit arbetskrävande och lett till osäkerhet för 
befolkning och företagare. Detta har varit kännbart i bygder med sina resurser i 
natur, landsbygd och lantbruk, turism, fiske med mera. 
Under 2011 – 2013 genomfördes en treårig landskapsstrategi med bred samverkan 
mellan olika myndigheter och människorna i bygden. Lokalbefolkningen och 
andra berörda erbjöds att delta i någon av de arbetsgrupper som bildades. 
Grupperna fokuserade på vattenreglering, odlingslandskapet/hävd, andra metoder 
för myggbekämpning med mera. I grupperna fördes samtal och diskussioner som 
gav upphov till olika studier. Studierna var alltifrån litteraturstudier, tekniska 
beräkningar och små vetenskapliga studier. På detta sätt gav landskapsstrategin 
upphov till många faktaunderlag, se förteckningen bilaga 2. Den slutliga rapporten 
vilade därmed på gedigen grund och den innehöll en mix av olika metoder och 
åtgärder.  

Dialog/samverkan mellan myndigheter 
Eftersom myggfrågan sträcker sig över fyra län och många olika ansvarsområden 
har samverkan mellan regionala och nationella myndigheter samt berörda 
kommuner varit en viktig del under de 20 år som gått. 
Samverkan har skett löpande mellan de fyra berörda länsstyrelserna för att få 
prövnings- och tillsynsprocesserna så smidiga som möjligt, där de fyra länen har 
turats om att leda arbetet. Dialog har även skett löpande med Naturvårdsverket om 
prövningsprocessen, villkor och uppföljning. 
Ekonomidialoger har skett med främst Naturvårdsverket och Jordbruksverket 
samt med Miljödepartementet angående regleringsbrev och Finansdepartementet 
om budgetunderlag med mera. Dialog har även skett med berörda regioner och 
kommuner för att lösa finansieringsbehovet. 
Länsstyrelserna har haft löpande dialog med berörda kommuner rörande 
uppföljning av bekämpning, finansiering och om behovet av myggbekämpning 
samt hur detta behov kan lösas. 
Inom länsstyrelserna har dialog förts med ansvariga handläggare för NAP 
(Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraftverk) för att 
myggproblematiken ska beaktas i omprövningen av Nedre Dalälven. 
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Förekomst och spridning av översvämningsmyggor i 
Sverige 
Utbredningen av översvämningsmyggan Aedes sticticus ökar. Fram till 1990 fanns 
arten registrerad i tre svenska län. 2008 hade arten hittats i 11 län. Med hjälp av 
klimatdata och förutsagda klimatscenarier beräknades i en undersökning1 att 
Aedes sticticus kommer att fortsätta att öka och så småningom återfinnas i 20 av 
våra 21 län. Det enda av länen där Aedes sticticus inte beräknades kunna trivas var 
i Gotlands län. Där påträffades arten 2019. 
Arealen av ytan som är föremål för myggbekämpning har ökat genom åren. 2012 
söktes tillstånd för bekämpning på 9 246 ha, 2020 uppgick ytan till 12 543 ha. 
Idag bekämpas mygg på ytor som ligger över en mil från Dalälven, på ytor som 
inte översvämmas av Dalälven och på ytor som inte ingår i Dalälvens 
avrinningsområde. Sedan 2020 bekämpas även översvämningsmygg i Forshaga 
kommun i Värmlands län. 
Frågan som uppkommer är om behovet av och kraven på myggbekämpning 
kommer att fortsätta öka och i så fall hur behovsbedömning och finansiering av 
bekämpningen ska göras. Det är viktigt att staten behandlar lika fall lika oavsett 
var i landet problemet med översvämningsmygg uppkommer. 

Finansieringshistorik och nuläge 
Finansieringen övergick på 2010-talet till bredare lösningar med finansiering och 
medverkan från kommuner, regioner och länsstyrelserna och centrala 
myndigheter; användandet av Naturvårdsverkets 1:3-anslag för biologisk 
mångfald skrevs in i Naturvårdsverkets regleringsbrev samt från Jordbruksverket 
och landsbygdsprogrammet. En finansiering som är nästan ogenomtränglig i sin 
komplexitet. Det första året av tre i det första treårsprojektet blev också ett av de 
allra värsta och plågsamma myggåren. På grund av en bristfällig finansiell 
kontroll förbrukades nästan hela budgeten för tre år under det första året och mer 
medel måste skjutas till för att förhindra att människor i området drabbades. 
Situationen har nu åtgärdats och det finns numera en god ekonomisk kontroll. 
Under senare tid (ca 2017 och framåt) har finansieringen bestått av kommunala 
medel,  regionala medel, medel från landsbygdsprogrammets åtgärd för 
samarbetsprojekt samt med medel från Naturvårdsverkets anslag 1:3 för biologisk 
mångfald. 
I budgetpropositionen för 2023 aviseras att 6 miljoner kronor ska överföras från 
landsbygdsprogrammet och biologisk mångfald anslaget till Länsstyrelserna med 
dispositionsrätt.  

 
1 Schäfer, M.L. and J.O.Lundström. 2009. Journal of Vector Ecology 34 (1): 141-147. 
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Aktuell beställare och utförare 
Nedab är ett helägt dotterbolag till Nedre Dalälvens Intresseförening. Medelmmar 
är samtliga 9 kommuner i Nedre Dalälvsområdet, företrädare för markägare (Stora 
Enso, BillerudKorsnäs), kraftbolag (Fortum, Vattenfall), stiftelser och 
intresseorganisationer (Upplandsstiftelsen, LRF) samt ett antal privata 
besöksnäringsföretag.  De berörda kommunerna i området ger Nedab uppdraget 
att bekämpa myggen i Nedre Dalälven. Nedab genomför analyserna om var 
bekämpning behöver ske inom området och vilken omfattning bekämpningen 
behöver ha. Utifrån analyserna tar Nedab fram nödvändigt underlag för prövning 
och skickar in ansökningar enligt följande: 

 Ansökan till Naturvårdsverket gällande Natura 2000-tillstånd samt dispens 
från förbudet att sprida biocidprodukter från luftfartyg för bekämpning av 
larver av översvämningsmygg. 

 Ansökan till länsstyrelserna gällande dispens från föreskrifter i 
naturreservat och nationalpark för bekämpning av larver av 
översvämningsmygg. 

 Ansökan till Länsstyrelsen i Gävleborgs län om medel för 
myggbekämpningen. 

Nedab genomför även alla bekämpningsinsatser i Nedre Dalälven. 

Ansvariga myndigheters prövning och finansiering idag  
Regeringen – granskar remissyttranden från Naturvårdsverket och ger 
Naturvårdsverket tillåtelse att ge tillstånd enligt 7 kap 28a § miljöbalken för 
myggbekämpning i Natura 2000 områden.  
Jordbruksverket - utlyser inom landsbygdsprogrammet stöd för insatser som 
syftar till att begränsa förekomst av mygg. Bland annat söker Länsstyrelsen i 
Gävleborgs län medel från denna pott med medfinansiering från kommunerna 
Heby och Sandviken.  
Kemikalieinspektionen – granskar och produktgodkänner bekämpningsmedel för 
myggbekämpning. Prövar även dispenser för användning av produkt som inte 
längre uppfyller ursprungliga produktkrav. Hanterade Natura 2000-prövningen 
fram till år 2011.  
Naturvårdsverket – tillståndsgivande myndighet avseende användning av 
helikopter för myggbekämpning i Natura 2000-områden sedan år 2012. Är även 
bidragsgivare avseende medel för bekämpning, medlen söks bland annat av 
Länsstyrelsen i Gävleborgs län. 
Statens veterinärmedicinska anstalt – bedriver forskning relaterat till 
stickmyggförekomster (bl.a. inventering av mygg) och uppdragsverksamhet. 
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Länsstyrelserna – tillståndsgivande myndigheter avseende dispenser för 
bekämpning i skyddade områden. Ansvarar för samrådet inför Natura 2000-
prövningarna och är remissinstans vid prövningen. Har ansvar för tillsyn i statligt 
skyddade områden och är vägledande gentemot kommunerna avseende tillsyn. 
Länsstyrelsen i Gävleborgs län - bidragsgivare avseende medel för bekämpning, 
medlen söks av Nedab. 
Regionerna – bidrar till finansiering av Nedabs myggbekämpning 
Kommunerna – tillsynsansvariga myndigheter över bekämpning på mark som inte 
är statligt skyddad samt över avfallsförordningen (ev. gammalt 
bekämpningsmedel). Samtliga berörda kommuner (Avesta, Sala, Heby, Tierp, 
Älvkarleby, Gävle och Sandviken) bidrar till finansiering av Nedabs 
myggbekämpning 

Prövning av tillstånd och dispenser för myggbekämpning 
Myggbekämpningen omfattas av flera lagar och föreskrifter. 
Bekämpningsmedlet Vecto Bac G godkändes av Kemikalieinspektionen år 2010, 
efter att EU godkänt produkten. Godkännandet har löpande uppdaterats, senast 
2017. Enligt produktgodkännandet ska anmälan om samråd göras till berörd 
länsstyrelse vid planerad bekämpning i naturmiljön senast sex veckor innan 
bekämpning sker enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. 
Spridning av bekämpningsmedel i områden skyddade enligt 7 kap. miljöbalken 
kan kräva dispens alternativt tillstånd beroende på det skyddade området och de 
föreskrifter/bestämmelser som gäller för det aktuella området. Bekämpningen vid 
Nedre Dalälven berör: 

 Färnebofjärdens nationalpark, där det är förbjudet att använda 
bekämpningsmedel samt att flyga på lägre höjd än 300 m. Dispens prövas 
av respektive berörd länsstyrelse i Dalarna, Gävleborg, Uppsala och 
Västmanland. 

 Ett flertal naturreservat i Dalarnas, Gävleborgs och Uppsala län. Beroende 
på respektive naturreservats föreskrifter krävs dispens eller tillstånd. 
Eventuell prövning hanteras av respektive länsstyrelse. 

 Ett flertal Natura 2000-områden. Tillstånd prövas av Naturvårdsverket, 
medan länsstyrelserna hanterar samrådet enligt 6 kap. miljöbalken. Frågan 
om tillåtlighet enligt 7 kap. 29 § miljöbalken prövas av regeringen. 

Spridning av bekämpningsmedel med luftfartyg är förbjudet enligt 14 kap. 7 § 
miljöbalken. Dispens prövas av Naturvårdsverket, denna prövning sker samordnat 
med Naturvårdsverkets prövning om tillstånd för Natura 2000-områdena. 
Färnebofjärdens nationalpark omfattas sedan 25 mars 2021 av ett 
restriktionsområde med flygförbud. Det är förbjudet att flyga inom området under 
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höjden GND-1200 ft AMSL. Tillståndsgivande myndighet är Transportstyrelsen 
som ska samråda med Länsstyrelsen i Gävleborgs län.  
De olika prövningarna enligt 7 kap. miljöbalken koordineras mellan länen och 
samråd sker med Naturvårdsverket i de prövningar som Naturvårdsverket 
ansvarar för. Tidigare år har de dispenser och tillstånd som meddelats endast gällt 
för ett år. Sedan 2020 meddelas beslut som gäller för tre år. 

Så här går bekämpningen till idag 

Bedömning av tröskelvärden inför eventuell bekämpning 
Varje vår/sommar kontrollerar Nedab mygglarvsförekomsten på en mängd 
översvämningsområden. Gränsen för när Nedab får utföra bekämpning på en 
översvämningsyta är att mängden mygglarver ska överstiga 4 larver per liter 
vatten i stora vattensamlingar eller 50 mygglarver per liter i mindre 
vattensamlingar eller diken. Provtagningen sker enligt en vetenskapligt 
standardiserad metod. I samband med provtagning tar provtagarna GPS-punkter 
på var vattenkanten på översvämningen befinner sig. GPS-punkterna på 
vattenkanten gör att man vet på vilken höjd översvämningen befinner sig. Genom 
en topografisk modell räknas storleken på vattenytan ut där larverna kan simma 
ut. Mygglarverna klarar upp till 60 cm vattendjup (40 cm på våren på platser med 
låg vegetation). Beroende på topografin kan den tillgängliga vattenytan variera. 
Om vattnet stiger/sjunker innan bekämpningen hinner genomföras måste 
vattenkanten mätas på nytt och bekämpningsarealen räknas om. 

Bekämpningsinsatsen 
Bekämpningen sker med helikopter. Granulatet med bekämpningsmedlet 
VectoBac G kan spridas med hög precision och låg variation från helikopter som 
på låg höjd flyger i parallella stråk med 20-30 m avstånd. Spridarutrustningen 
kalibreras för vald dos per hektar innan spridning. Nedab har tillgång till två 
spridarutrustningar som kan alterneras utan att helikoptern behöver landa. Ytorna 
som ska behandlas med VectoBac G läggs in i helikopterns datorsystem som är 
kopplat till en GPS. I detta system lägger piloten in flygrutter över områden och 
när helikoptern sedan flyger loggas all spridning, vilket gör att de efteråt kan 
kontrollera att ytan har täckts in tillräckligt. 

Utvärdering av insatsen 
Efter bekämpningsinsatsen provtas områdena igen efter 24 timmar för att se hur 
effektiv bekämpningsinsatsen varit. 

Rapporteringar utifrån givna tillstånd och dispenser 
Kortfattat så ska Nedab rapportera följande till Länsstyrelsen (enligt 
Naturvårdsverkets senaste beslut den 26 mars 2020): 
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 Rapport efter  
o inventering av sångsvan, havsörn, fiskgjuse, storlom och trana 

inför bekämpning samt  
o samråd med ornitolog inför bekämpning 

 Bekämpningsområden och tidpunkt för bekämpning 

 Provtagningspunkter 

 Hur mycket larver som hittats före och efter bekämpning 

 Uppföljning enligt egenkontrollprogrammet  
o samla in och analysera vilka insekter (icke-målorganismer) som 

finns i studieområden med och utan bekämpning. 
o Samla in och analysera stödvariabler i studieområden med och utan 

bekämpning (vattendjup, lufttemperatur, vattenkemisk analys och 
näringsklassning, jordprovtagning med näringsanalys). 

 Redovisning av vilka ytor inom ramområdena som har hävdats genom 
kreatursbete och/eller slåtter samt övriga åtgärder som har genomförts 
under året och som begränsar myggförekomsten. Redovisningen ska inte 
begränsas till de åtgärder som har vidtagits med huvudsakligt syfte att 
bekämpa mygg. Planen ska tas fram i samråd med länsstyrelserna i 
Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Västmanlands län. 

 Redovisa en plan för att minska användandet av bekämpningsmedlet på 
kort och lång sikt till förmån för andra metoder med utgångspunkt i 
landskapsstrategin Människor, mygg och natur vid Nedre Dalälven. Planen 
ska innehålla redovisning av planerade hävdåtgärder inom ramområdena 
samt övriga planerade åtgärder som kan begränsa myggförekomsten. 
Redovisningen ska inte begränsas till åtgärder med huvudsakligt syfte att 
bekämpa mygg. Planen ska tas fram i samråd med länsstyrelserna i 
Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Västmanlands län. 

Uppföljning och tillsyn 
Nedab rapporterar varje år bekämpningsområden och tidpunkt för bekämpning, 
provtagningspunkter och hur mycket larver som hittats före och efter bekämpning. 
Rapporteringen visar att omfattningen på bekämpningen varierar mycket mellan 
olika år. Den har också visat att bekämpningen slår ut nästan samtliga Aedes 
sticticus-larver. 
Nedab har analyserat påverkan på icke-målorganismer genom att jämföra 
förekomst i områden med och utan bekämpning. Analysen visar liten påverkan på 
icke-målorganismer. Negativ påverkan har detekterats på en underfamilj av 
fjädermyggorna Chironominae. 
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När det gäller villkoret att redovisa vilka ytor inom de tillståndsgivna områdena 
som har hävdats genom kreatursbete och/eller slåtter samt övriga åtgärder som 
begränsat myggförekomsten har redovisningen begränsats till en sammanställning 
av uppgifter från de fyra länsstyrelserna gällande bete och slåtter. Detta eftersom 
Nedab inte bedriver någon sådan verksamhet. 
Någon egentlig plan för att minska användandet av bekämpningsmedlet på kort 
och lång sikt har aldrig redovisats. En viss minskning av doseringen per arealen 
har skett genom åren. Nedab har presenterat ett förslag om att utveckla en 
verksamhet där sterila mygghannar odlas i Thailand för att sedan flygas upp till 
Nedre Dalälvenområdet när mygghonorna är redo för parning. Det är dock oklart 
om förslaget skulle fungera och projektet saknade finansiering. Någon plan för att 
minska myggförekomsten med utgångspunkt i landskapsstrategin Människor, 
mygg och natur vid Nedre Dalälven har inte presenterats. 

Sårbarhet med nuvarande bekämpningsstruktur 
Bekämpningen har i alla år genomförts av Nedab som också har utvecklat 
metoderna. Det innebär att det inte finns någon annan aktör i Sverige som har 
kompetens, eller i alla fall en uppbyggd organisation för att: 

 Övervaka myggområdena för att se när myggnivåerna överskrider 
riktvärdena 

 Bedöma när bekämpning behöver ske samt planera bekämpningen 

 Genomföra bekämpningsåtgärderna 

 Följa upp bekämpningsåtgärderna och specifikt artbestämma proverna 
Detta medför en sårbarhet som snabbt kan få stora följder. Arbetet är omfattande 
och kräver specialkompetens som få personer besitter.  
Om Nedab upphör eller något händer så att de inte kan genomföra kartläggning, 
bekämpning och uppföljning är det tveksamt om någon annan aktör hinner bygga 
upp en organisation och rätt kompetens för att kunna genomföra 
myggbekämpningen. Detta kan få till följd att myggbekämpningen upphör i ett till 
flera år, med risk för stora följder för de boende i Nedre Dalälven. 

Frågeställningar 
Det finns idag en otydlighet i hur relationerna ser ut avseende uppdragsgivare – 
tillståndsgivare – mottagare och bidragsgivare. 
Frågeställningar som behöver undersökas/utredas är bland annat:  

- Vilka är uppdragen och deluppdragen? 
- Vilken myndighet/kommun/region har uppdraget/uppdragen? 
- Vem ska finansiera uppdraget och hur? 
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- Kan det finnas risk för en gränsdragningsproblematik? 

Länsstyrelsernas förslag 
Länsstyrelserna anser att arbetet med att minska de återkommande 
mygginvasionerna är av stor vikt för lokalsamhällena och föreslår att staten tar ett 
tydligt ansvar för det sammanhållande arbete som krävs för att nå en hållbar 
lösning. Det gäller både hur prövningar, utförande, tillsyn och uppföljning ska ske 
samt även hur en långsiktig finansieringsmodell kan utformas. 
Länsstyrelserna föreslår att: 

- Länsstyrelserna har, fortsatt, ansvar för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken i naturreservat och nationalpark. Länsstyrelsen har fortsatt 
även ansvar för anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. 

- Naturvårdsverket fattar, fortsatt, beslut rörande tillstånd för bekämpning i 
Natura 2000-områden i de fall bekämpning sker från luftfarkost. 

- Naturvårdsverket ges, i budgetpropositionen, riktade stadigvarande medel 
till utförarande av myggbekämpning. Det är rimligt att Naturvårdsverket 
får ansvaret då flera områden i landet har eller kan komma att ha behov av 
bekämpningsinsatser.  

- Naturvårdsverket agerar utbetalande myndighet för medel riktade till 
myggbekämpning.  

- Naturvårdsverket ges ett uppdrag och medel att på nationell nivå leda 
arbetet i att undersöka om de använda preparaten har en långsiktig effekt 
på annat än översvämningsmygg.  

- Naturvårdsverket ges ett uppdrag och medel att utreda alternativa metoder 
som kan komplettera eller ersätta dagens metoder för att minska 
problematiken med översvämningsmygg. 

- Havs- och vattenmyndigheten får i uppdrag att undersöka om 
vattenreglering kan anpassas för att minska översvämningsmygg 
exempelvis inom ramen för arbetet med NAP (Nationell plan för moderna 
miljövillkor för vattenkraftverk). 

- Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att utreda hur stora förekomster av 
översvämningsmygg påverkar folkhälsan och ge rekommendationer om 
vid vilken nivå bekämpning bör ske i Sverige
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Bilaga 1 
Myndigheter som bedöms vara berörda av myggfrågan 
utifrån sina uppdrag 
Listan gör inget anspråk på att vara fullständig. 

Regeringen  
Lämnar tillstånd att ge dispens för bekämpning i Natura 2000 områden. Tilldelar 
ekonomiska medel och ger uppdrag genom regleringsbrev till berörda 
myndigheter.  

Folkhälsomyndigheten 
Folkhälsomyndigheten har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor. Uppgiften är 
att främja en god och jämlik hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt verka 
för ett effektivt smittskydd och skydda befolkningen från olika former av 
hälsohot. Särskild vikt ska fästas vid de grupper som löper störst risk att drabbas 
av ohälsa. I uppdraget ingår att bidra till att uppnå det folkhälsopolitiska målet att 
skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen 
och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. 
En viktig uppgift är att ta fram och sprida vetenskapligt grundad kunskap som 
främjar hälsa och förebygger sjukdomar och skador. I samverkan med andra 
aktörer tar vi fram kunskapsunderlag och metodstöd samt följer upp och 
utvärderar olika metoder och insatser för en god och jämlik hälsa i hela 
befolkningen. I uppdraget från regeringen ingår även att följa hälsoläget i 
befolkningen och de faktorer som påverkar detta  

Jordbruksverket 
Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och 
landsbygd. Jordbruksverket arbetar bland annat med att utveckla matproduktionen 
i landet och att skydda djur och växter.  
Uppdragen kommer från regeringen. Dessutom sker ett tätt samarbete med EU 
inom deras ansvarsområden. Jordbruksverket administrerar även 
Landsbygdsprogrammet. 
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Kemikalieinspektionen 
Kemikalieinspektionen är, i den mån inte någon annan myndighet har uppgiften, 
förvaltningsmyndighet för ärenden om hälso- och miljörisker med 
   1. kemiska produkter, 
   2. biotekniska organismer, och 
   3. varor som på grund av sitt innehåll eller behandling har sådana egenskaper att 
de behöver regleras som kemiska produkter eller biotekniska organismer. 
Kemikalieinspektionen ska särskilt 
   1. följa utvecklingen, hålla regeringen informerad och vid behov föreslå 
åtgärder i fråga om sådana produkter, organismer och varor som anges i 1 § och 
deras hälso- och miljörisker, 
   2. pröva frågor om godkännande av bekämpningsmedel, 
   3. föra och utveckla register över kemiska produkter och biotekniska 
organismer, 
   4. informera, stödja och samverka med företag, myndigheter och andra berörda 
om kemiska produkter, biotekniska organismer, kemikaliesäkerhet och gällande 
regler samt i frågor som rör inspektionens verksamhet, 
   5. bidra med kunskap för att främja forsknings- och utvecklingssamarbete som 
har särskild betydelse för att kunna nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö,  

Naturvårdsverket 
Naturvårdsverket är en drivande och samordnande kraft i 
miljöarbetet. Naturvårdsverket ansvarar för frågor som handlar om klimat och 
luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, 
miljöövervakning, jakt och vilt samt miljöforskning. 
I Naturvårdsverkets uppdrag ingår att fördela statliga anslag till andra aktörer som 
arbetar exempelvis med skydd och skötsel av värdefull natur, sanering och 
efterbehandling av förorenade områden och ersättning för viltskador.  

Statens veterinärmedicinska anstalt 
Statens veterinärmedicinska anstalt har till uppgift att vara veterinärmedicinskt 
expert- och serviceorgan åt myndigheter och enskilda. 
Myndigheten ska som riskvärderande myndighet och beredskapsmyndighet 
   1. utreda smittsamma djursjukdomars, inklusive zoonosers, uppkomst, orsak och 
spridningssätt samt medverka i förebyggandet och bekämpandet av dessa 
sjukdomar, 
   3. vara nationellt veterinärmedicinskt laboratorium, 
   4. utföra diagnostik av zoonoser, epizootiska och övriga anmälningspliktiga 
sjukdomar hos djur inklusive diagnostik som föreskrivs i EU:s regelverk, 
   7. bedriva forsknings- och utvecklingsarbete inom sitt verksamhetsområde, 
  11. inom ramen för sitt verksamhetsområde tillhandahålla tjänster inom 
veterinärmedicinsk forensik, och 
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   12. utforma en nationell övervakningsplan för epizootiska sjukdomar och 
zoonoser, vilken fastställs av Jordbruksverket. 
SVA bedriver tillämpad forskning där den forskning som utförs ger en 
kunskapsbas för att förbättra och utveckla nya och effektivare metoder för 
diagnostik och sjukdomsbekämpning och för att försäkra sig om en bättre 
förståelse av mekanismerna av förekomst och spridning av sjukdomar.  

Länsstyrelserna 
Länsstyrelserna är prövande myndighet avseende dispenser och tillstånd för 
bekämpning i skyddade områden. Myndigheten har även ansvar för tillsyn i dessa 
områden, samt är vägledande gentemot kommunerna avseende tillsyn. 
Länsstyrelsen ansvarar för att beslut från riksdagen och regeringen genomförs i 
länet, och samordnar den statliga verksamheten i länet. När det gäller länets 
utveckling ska länsstyrelsen tillvarata och arbeta för både enskilda människors 
och samhällets intressen. 
Länsstyrelsernas kompetensområden spänner över samhällsfrågor av vitt skilda 
slag, från landsbygdsutveckling och biologisk mångfald till integrationsfrågor och 
skydd av kulturmiljöer. 

Regionerna 
Regionerna ansvarar bland annat för folkhälsa och hälso- och sjukvård, 
infrastruktur och kollektivtrafik, kompetens- och utbildningsfrågor, 
näringslivsutveckling, internationella frågor och kultur inom respektive region.  

Kommunerna 
Kommunerna ansvarar bland annat för hälso- och miljöskydd, renhållning och 
avfallshantering. De ansvarar för omsorg av barn och äldre. Utöver detta har 
kommunerna även ansvar för samhällsplanering och utveckling. 
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Bilaga 2 
 

Forskningsrapporter från den landskapsstrategi som 
redovisades till Regeringskansliet hösten 2013 
 

1. Kommunikation och samverkan inom landskapsstrategin, Människor, mygg och 
natur vid Nedre Dalälven. Utvärdering av det inledande arbetet. 

2. Sammanställning och bedömning av myggbegränsningsmetoder i Sverige och 
andra länder. 

3. Samhällsekonomisk analys av myggproblemets kostnader. 
4. Bedömning av förutsättningar för användning av gasoldrivna myggfällor i 

bekämpning av översvämningsmyggor i Nedre Dalälvsområdet. 
5. Folkhälsoaspekter av myggproblemet vid Nedre Dalälvven. 
6. Färnebofjärdens högvattentoppar – kan de kapas? 
7. Analys av vattenflöden i Dalälven i relation till myggproduktion. 
8. Hydrodynamisk-hydrologisk analys av översvämningar nedströms om Näs 

kraftverk. 
9. Minskad risk för översvämning i Nedre Dalälven genom optimal 

magasinreglering. 
10. Konsekvenser för biologisk mångfald av mygganpassad vattenreglering. 
11. Hävdens betydelse för mängden översvämningsmyggor i Nedre Dalälvsområdet. 
12. Utvärdering av resultat av experimentell kläckning av översvämningsmygg vid 

Nedre Dalälven, 
13. Sjön Björken - bete som myggkontroll 
14. Mygg och människor vid sjön Björken. Upplevelser av myggsituationen och 

attityder till bekämpningsåtgärder. 
15. Konsekvenserna av hävd på biologiska värden vid Nedre Dalälven (inklusive 

(artlista).
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§ 3 
Dnr KS/2023:106 

(KF) Revidering av regler för skolskjuts och elevresor 
 
Beslut 
Utskottet barn, utbildning och kultur föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reviderade regler för skolskjuts och elevresor från och med 7 
mars 2023 och  
 
att upphäva tidigare regler för skolskjuts och elevresor, antaget av KF 
§111/2021 från samma datum. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Gällande regler för skolskjuts och elevresor antogs september 2021 och 
gäller till och med juni 2023. Aktuell revidering avser bland annat 
mindre justeringar utan principiell betydelse, som exempelvis 
förtydligande av handläggningsförfarandet eller ändring av rubriker eller 
annan text. 
 
Ändringar som kan vara av betydelse anges under respektive rubrik 
nedan vilka överensstämmer med rubrikerna i regler för skolskjuts och 
elevresor: 
 
Val av annan skola 
Tillagd text: ”Ansökan om skolskjuts ska lämnas in för elev som går i en 
grundskola med offentlig huvudman i annan kommun”. 
Ansökan om skolskjuts för elever i extern grundskola med offentlig 
huvudman har tidigare inte begärts in, såvida det inte inneburit en 
organisatorisk eller ekonomisk svårighet för kommunen. Kriterierna för 
skolskjuts är dock oförändrade. 
 
Skolskjuts vid flytt inom kommunen 
Första stycket borttaget då innehållet var irrelevant vid handläggning av 
skolskjuts. Stycket kunde misstolkas som att en elev som väljer att gå 
kvar hela läsåret, eller sista årskursen, per automatik beviljades 
skolskjuts. Ingen ändring i handläggningsförfarandet. 
 
Rätt till elevresa 
Borttagen text: ”Om samåkning med befintlig skolskjuts är möjlig kan 
denna nyttjas efter särskild överenskommelse”. 
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Det görs inga sådana överenskommelser då turer med skolskjuts i form 
av taxi ständigt är i förändring. Texten har därför tagits bort i de 
reviderade reglerna för skolskjuts och elevresor, dels för att tillämpa 
likställighetsprincipen, dels för att dokumentet ska vara uppdaterat och 
gällande enligt de regler handläggaren följer i sitt arbete. 
 
Självskjuts 
Borttagen text: ”I de fall elev bereds samåkningsplats i befintlig 
skolskjutstur utgår ej detta belopp”. 
Som angivet under rubriken ovan görs inga sådana överenskommelser. I 
de reviderade reglerna för skolskjuts och elevresor har skrivelsen därför 
tagits bort. 
 
Kontant reseersättning 
Tillagd rubrik i syfte att förtydliga reglerna vid ansökan om kontant 
reseersättning. Elever som går i gymnasieskola utanför Uppsala län, till 
vilken eleven inte kan resa med UL:s trafik, kan ansöka om kontant 
reseersättning för egna utlägg av färdbiljetter. Avståndskriteriet på mer 
än fyra kilometer mellan resans slutdestination med UL och 
gymnasieskolan är tillagt och har tidigare inte tillämpats. 
 
Inackorderingstillägg 
Borttagen rubrik. Inackorderingstillägg handläggs inte av den 
handläggare som ansvarar för ansökningar om skolskjuts och elevresor, 
inte heller av samma verksamhet. Det kan således inte säkerställas att 
dokumentansvarig håller reglerna för inackorderingstillägg uppdaterade 
och gällande i regler för skolskjuts och elevresor. 
 
Barnrättskonsekvenser 
I de reviderade reglerna för skolskjuts och elevresor finns ett tillagt 
avståndskriterium för elever i gymnasieskola i annan kommun. 
Ändringen kommer att påverka handläggningen av ansökningar om 
kontant reseersättning för resor där färdvägen mellan slutdestinationen 
med UL:s trafik och gymnasieskolan inte överstiger fyra kilometer. 
 
Det föreslagna avståndet som anges i stycket ovan går i linje med de 
redan fastställda avstånden för ersättning av självskjuts mellan bostaden 
och upptagningsplatsen. Det kan därför anses att det tidigare gjorts 
bedömning att elever i gymnasieskolan på egen hand ska kunna 
transportera sig föreslaget avstånd. 
 
Förslaget till beslut innebär en inskränkning av gällande regler vilket kan 
anses som negativt av medborgarna. 
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Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Reviderade regler för skolskjuts och elevresor 
 Gällande regler för skolskjuts och elevresor 
 Bilaga: Beskrivning av ändringar i regler för skolskjuts och 

elevresor 
 
Beslutet skickas till 

 Handläggaren 
 Chef Planering och myndighet 
 Utbildningschef 
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Regler för skolskjuts och elevresor 
 
Förslag till beslut 
Utskottet barn, utbildning och kultur föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reviderade regler för skolskjuts och elevresor från och med 7 mars 
2023 och  
 
att upphäva tidigare regler för skolskjuts och elevresor, antaget av KF 
§111/2021 från samma datum. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Gällande regler för skolskjuts och elevresor antogs september 2021 och 
gäller till och med juni 2023. Aktuell revidering avser bland annat mindre 
justeringar utan principiell betydelse, som exempelvis förtydligande av 
handläggningsförfarandet eller ändring av rubriker eller annan text. 
 
Ändringar som kan vara av betydelse anges under respektive rubrik nedan 
vilka överensstämmer med rubrikerna i regler för skolskjuts och elevresor: 
 
Val av annan skola 
Tillagd text: ”Ansökan om skolskjuts ska lämnas in för elev som går i en 
grundskola med offentlig huvudman i annan kommun”. 
Ansökan om skolskjuts för elever i extern grundskola med offentlig 
huvudman har tidigare inte begärts in, såvida det inte inneburit en 
organisatorisk eller ekonomisk svårighet för kommunen. Kriterierna för 
skolskjuts är dock oförändrade. 
 
Skolskjuts vid flytt inom kommunen 
Första stycket borttaget då innehållet var irrelevant vid handläggning av 
skolskjuts. Stycket kunde misstolkas som att en elev som väljer att gå kvar 
hela läsåret, eller sista årskursen, per automatik beviljades skolskjuts. 
Ingen ändring i handläggningsförfarandet. 
 
Rätt till elevresa 
Borttagen text: ”Om samåkning med befintlig skolskjuts är möjlig kan 
denna nyttjas efter särskild överenskommelse”. 
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Det görs inga sådana överenskommelser då turer med skolskjuts i form av 
taxi ständigt är i förändring. Texten har därför tagits bort i de reviderade 
reglerna för skolskjuts och elevresor, dels för att tillämpa 
likställighetsprincipen, dels för att dokumentet ska vara uppdaterat och 
gällande enligt de regler handläggaren följer i sitt arbete. 
 
Självskjuts 
Borttagen text: ”I de fall elev bereds samåkningsplats i befintlig 
skolskjutstur utgår ej detta belopp”. 
Som angivet under rubriken ovan görs inga sådana överenskommelser. I de 
reviderade reglerna för skolskjuts och elevresor har skrivelsen därför tagits 
bort. 
 
Kontant reseersättning 
Tillagd rubrik i syfte att förtydliga reglerna vid ansökan om kontant 
reseersättning. Elever som går i gymnasieskola utanför Uppsala län, till 
vilken eleven inte kan resa med UL:s trafik, kan ansöka om kontant 
reseersättning för egna utlägg av färdbiljetter. Avståndskriteriet på mer än 
fyra kilometer mellan resans slutdestination med UL och gymnasieskolan 
är tillagt och har tidigare inte tillämpats. 
 
Inackorderingstillägg 
Borttagen rubrik. Inackorderingstillägg handläggs inte av den handläggare 
som ansvarar för ansökningar om skolskjuts och elevresor, inte heller av 
samma verksamhet. Det kan således inte säkerställas att dokumentansvarig 
håller reglerna för inackorderingstillägg uppdaterade och gällande i regler 
för skolskjuts och elevresor. 
 
Barnrättskonsekvenser 
I de reviderade reglerna för skolskjuts och elevresor finns ett tillagt 
avståndskriterium för elever i gymnasieskola i annan kommun. Ändringen 
kommer att påverka handläggningen av ansökningar om kontant 
reseersättning för resor där färdvägen mellan slutdestinationen med UL:s 
trafik och gymnasieskolan inte överstiger fyra kilometer. 
 
Det föreslagna avståndet som anges i stycket ovan går i linje med de redan 
fastställda avstånden för ersättning av självskjuts mellan bostaden och 
upptagningsplatsen. Det kan därför anses att det tidigare gjorts bedömning 
att elever i gymnasieskolan på egen hand ska kunna transportera sig 
föreslaget avstånd. 
 
Förslaget till beslut innebär en inskränkning av gällande regler vilket kan 
anses som negativt av medborgarna. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Reviderade regler för skolskjuts och elevresor 
 Gällande regler för skolskjuts och elevresor 
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 Bilaga: Beskrivning av ändringar i regler för skolskjuts och 
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Inledning 

Bakgrund 
Kommunen är enligt skollagen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever 
i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Det är upp till 
varje kommun att fastställa de kriterier som ska gälla för att en elev ska vara 
berättigad till skolskjuts. 

Syfte 
Reglerna omfattar de kriterier och bestämmelser som ska gälla för skolskjuts i 
Tierps kommun. 

Definition - vad är skolskjuts? 
Skolskjuts finns till på grund av principen om avgiftsfri grundskola. Alla kommuner 
har ett ansvar att erbjuda barn i skolålder kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs 
med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos en 
elev eller någon annan särskild omständighet. 
 
Skolskjuts är: av kommunen anordnad transport av elev från en plats i anslutning 
till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka. 
Skolskjutsverksamheten i Tierps kommun bedrivs huvudsakligen med bussar i 
linjetrafik. 
 
Skolskjuts är inte: transporter av tillfällig natur, resor mellan hem och barnomsorg, 
aktivitetsresor till simhall, studiebesök, teaterbesök mm. eller skjuts till och från 
annan skola/lokaler för undervisning i slöjd, idrott, b-språk etc. 
 
Skolväg är: den kortaste användbara vägen till den skola som eleven anvisats till för 
sin skolgång. Kommunen kan rekommendera en väg som är betydligt längre än den 
kortaste vägen på grund av trafikförhållandena. Samma avståndsregler gäller för en 
sådan rekommendation. 
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Kriterier för skolskjuts 
Det är upp till varje kommun att fastställa de kriterier som ska gälla för att en elev 
ska vara berättigad till skolskjuts. Rätten till skolskjuts prövas från den adress där 
eleven är folkbokförd. Undantag gäller för vissa elever med växelvis boende. 

Färdvägens längd 
En elev är berättigad till skolskjuts om eleven går i den av kommunen anvisade 
skolan och uppfyller nedan angivna avståndskriterier: 

Årskurs Avstånd bostad-skola 
FK-1 2,0 km1 
2-6 3,0 km 
7-9 4,0 km 
Gym2 6,0 km 
1 Gäller ej elever boende inom Aspenskolan och Centralskolans upptagningsområde. För dessa elever gäller 3 km. 
2 Gäller elever i gymnasiesärskolan. 

 
Avsteg från avståndskriterierna kan göras då likformighet eftersträvas inom väl 
avgränsat bostadsområde. Det kan innebära att vissa elever får skolskjuts även om 
inte avståndskriterierna uppfylls, eller att ingen elev inom området får skolskjuts 
trots att vissa elever uppfyller avståndskriterierna. Det senare förutsätter att 
skolvägen är säker, till exempel genom gång- och cykelvägar. 

Skolskjuts vid växelvis boende 
Elev som bor på två adresser har rätt till skolskjuts om vägen mellan någon av 
bostäderna och elevens skola uppfyller kriterierna för skolskjuts. Eleven anvisas 
den skola vars upptagningsområde innefattar elevens folkbokföringsadress. 
 
De växelvisa boendena ska vara ett fast arrangemang förankrat i lagstiftningen och 
eleven ska i princip bo lika mycket hos vardera föräldern. Rätten till skolskjuts 
prövas, efter inlämnad ansökan, från varje bostadsadress var för sig. Bostadsadresser 
utanför Tierps kommun berättigar inte till skolskjuts. Växelvis boende gäller ej då 
någon vårdnadshavare har domstolsbeslut om ensam vårdnad. 

Fritidshem 
Skolskjuts är resor från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där 
utbildningen bedrivs och tillbaka. Rätten till skolskjuts gäller inte för resor till eller 
från fritidshem. Om en elev är inskriven på fritidshem och har behov av skolskjuts 
vid vissa tillfällen, behöver vårdnadshavare lämna in en ansökan om skolskjuts. I 
ansökan ska det framgå vid vilka tillfällen elev nyttjar sin fritidsplats. Skolskjuts 
kan endast beviljas i direkt anslutning till skolans start- och sluttid.  
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Om förutsättningarna ändras under läsårets gång är det vårdnadshavares ansvar att 
informera Medborgarservice Tierps kommun. 

Val av annan skola 
Om en elev väljer en annan skola än den som kommunen anvisat har elev inte rätt 
till skolskjuts om det innebär organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för 
kommunen. Med anvisad skola avses vanligtvis den närmaste skolan. Elever som 
blir placerade av rektor till annan än den närmaste skolan kan berättigas till 
skolskjuts enligt gällande regler för skolskjuts och elevresor. 
 
Ansökan om skolskjuts ska lämnas in för elev som går i en grundskola med 
offentlig huvudman i annan kommun. Rätten till skolskjuts gäller inte till fristående 
skola utanför kommunen. 

Skolskjuts vid flytt inom kommunen 
Om en elev flyttar inom upptagningsområdet för sin skola, prövas rätten till 
skolskjuts mellan elevens nya folkbokföringsadress och skolan. 
 
I de fall en elev flyttar till en annan skolas upptagningsområde men väljer att gå 
kvar i den gamla skolan, gäller samma regler som vid val av annan skola. 
Kommunen är följaktligen inte skyldig att bevilja skolskjuts. 

Andra skäl som kan ge rätt till skolskjuts 
I vissa fall kan andra skäl än avståndskriterierna motivera att en elev beviljas 
skolskjuts. Faktorer man tar hänsyn till är trafikförhållanden, funktionsnedsättning 
hos eleven eller andra särskilda omständigheter. 

Trafikförhållanden 

Vid ansökan med hänvisning till trafikförhållanden görs en bedömning av elevens 
skolväg. Bedömningen görs individuellt efter en sammanvägning av faktorer så som 
elevens ålder, avsaknad av gång- och cykelväg, siktförhållanden, belysning, vägens 
bredd, hastighetsbegränsning, trafikintensitet, förekomst av tung trafik och 
eventuellt andra omständigheter. Faktorer som inte är trafiksäkerhetsrelaterade, som 
exempelvis kyla, blåst eller rädsla för mörker, berättigar inte till skolskjuts. 
 
Beviljande av skolskjuts med hänvisning till trafikförhållanden kan tidsbegränsas till 
den del av året då trafikförhållanden försämras avsevärt, så kallat vinterskolskjuts. 
Vinterskolskjuts kan beviljas under perioden 1 november – 31 mars. 
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Funktionsnedsättning hos eleven 

Vid ansökan om skolskjuts med hänsyn till en funktionsnedsättning ska intyg från 
behandlande läkare, psykolog eller liknande bifogas som styrker elevens behov av 
skolskjuts. Funktionsnedsättningen ska vara av sådan art att eleven har omfattande 
besvär att på egen hand kunna transportera sig till och från skola. Kortvariga 
funktionsnedsättningar berättigar inte till skolskjuts. 

Särskilda omständigheter 

Ansökan om skolskjuts kan göras med hänvisning till särskilda omständigheter. Om 
de särskilda omständigheterna innebär att förslag till beslut avviker från 
kommunens regler för skolskjuts och elevresor, eller om ärendet är av principiell 
beskaffenhet, prövas och beslutas ärendet i utskottet barn och ungdom. 

Elevresor för gymnasieelever 
Enligt lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor ska elevens 
hemkommun ansvara för elevens kostnader för dagliga resor i de fall då eleven har 
rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen. Ansvaret för elevernas dagliga resor 
omfattar gymnasieelever fram till och med utgången av det första kalenderhalvåret 
det år de fyller 20 år. 

Rätt till elevresa 
Elev som går i gymnasieskola och har minst sex kilometers färdväg mellan sin 
folkbokföringsadress och skola, får skolkort för färd med regional kollektivtrafik. 
För elev som inte bor så att regional kollektivtrafik kan nyttjas anordnas ej särskild 
transport. Ansökan om elevresa ska lämnas in för elev som går eller ska börja i 
gymnasieskola i annan kommun. 

Självskjuts 
Om avståndet mellan bostaden och upptagningsplatsen är lång kan ersättning för 
”självskjuts” utbetalas enligt nedan: 

Avstånd Ersättningsbelopp 
>4-6 km 115 kr/mån 
>6-8 km 170 kr/mån 
>8 km 230 kr/mån 
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Kontant reseersättning 
Elever som behöver resa till sin gymnasieskola med andra aktörer än UL, kan 
ansöka om kontant reseersättning. Avståndet mellan resans slutdestination med UL 
och gymnasieskolan behöver överstiga 4 km för att berättiga till ersättning. 
 
I de fall kommunen ger reseersättning kontant, är kommunen inte skyldig att ge 
högre ersättning än vad som motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och  
7 §§ socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad som eleven har kostnader 
för resor mellan bostaden och skolan. 
 
Resor inom skolans verksamhet som exempelvis undervisning på annan plats, 
praktik eller studiebesök, berättigar inte till kontant reseersättning. 

Övriga bestämmelser 

Handläggningstid 
För att skolskjuts ska gälla från höstterminen ska ansökan ha inkommit senast 
31 maj. Ansökan om elevresa för kommande läsår ska ha inkommit senast 1 juli. 
Vid ansökan under pågående läsår är handläggningstiden upp till sex veckor. 

Tillsynsansvar 
Vårdnadshavares ansvar: mellan bostad och upptagningsplats till eller från dess 
att elev stiger på eller av skolskjutstransport. Vårdnadshavare ansvarar för att 
eleven förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. 
Vårdnadshavare har även till uppgift att se till att eleven följer föreskrivna 
ordningsregler. 
 
Under transporten: Trafikföretaget ansvarar för att gällande trafikbestämmelser 
följs. Chauffören är skyldig att underrätta kommunen om ordnings- eller 
säkerhetsproblem uppstår under transporten. 
 
I den händelse att elev utsatts för kränkande behandling i samband med skolskjuts 
betonar dock Skolverket att skolan (kommunen) har skyldighet att agera, vilket 
innebär att chauffören regelmässigt skall anmäla inträffad kränkning av elev till 
kommunen. 
 
Vid skolan: Skolhuvudmannen har tillsynsansvar för elev från det att elev stiger av 
skolskjutstransporten vid skolan till dess att elev stiger på skolskjutstransporten från 
skolan. 
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Vänte- och restider 
Skolskjuts anordnas i anslutning till skolans ramtider. Ramtid är den tidpunkt då 
skoldagen normalt börjar respektive slutar. Inom skoldagen kan så kallade 
håltimmar förekomma. Dessa kan även påbörja eller avsluta skoldagen. 
I dessa fall kan eleven få längre väntetider än vad som beslutats som maximala 
väntetider. Vad som är rimlig res- och/eller väntetid bedöms utifrån elevens ålder, 
möjlighet till tillsyn och andra omständigheter. I de fall växelvist boende föreligger 
kan res- och/eller väntetiden avvika från kommunens riktlinjer. 
 
Väntetid: Väntetid för elev bör inte överstiga 30 minuter före och 20 minuter efter 
skoldag. 
 
Restid: Restiden mellan upptagningsplatsen och skolan bör inte överstiga 30 
minuter utöver vad en beräknad restid med bil för snabbaste sträckan mellan 
upptagningsplatsen och skolan tar. 

Borttappat eller trasigt skolkort 
Borttappat eller trasigt kort anmäls omgående på www.ul.se. Ett nytt skolkort 
skickas till folkbokföringsadressen inom sju vardagar. Om kortet är borttappat får 
elev bekosta sina resor själv i väntan på nytt kort. Om kortet är trasigt kan elev få 
ett kvitto utfärdat av föraren/tågvärden som gäller som biljett i max sju vardagar. 

Försäkring 
Om en elev skadas vid en trafikolycka täcks händelsen genom fordonets 
trafikförsäkring och genom kommunens olycksfallsförsäkring. 

Trafikstörning 
När trafikföretag bedömer att transport på grund av väderlek, vägens skick m m inte 
kan utföras på ett trafiksäkert sätt ställs transporten in. Ersättning för annat färdsätt 
utgår ej. 

Överklagande av beslut 
Ett beslut angående skolskjuts kan överklagas genom så kallat förvaltningsbesvär. 
Hur det går till framgår av den besvärshänvisning som lämnas med beslutet. 
 
Beslut angående skolskjuts till annan skola än den som kommunen anvisat kan bara 
överklagas genom så kallad laglighetsprövning. 
 
Beslut angående elevresa för gymnasieelev kan bara överklagas genom 
laglighetsprövning. 
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Revidering av regler för skolskjuts och elevresor 
Regler för skolskjuts och elevresor kan komma att förändras över tid. 
Senaste version ska publiceras och vara tillgänglig på Tierps kommuns hemsida. 

Tillämplig lagstiftning 
Skollag (2010:800) 9 kap. 15 b-c §§, 21 a §, 10 kap. 32-33 §§, 40 §, 11 kap. 31-32 
§§, 39 §, 15 kap. 32 §, 18 kap. 30-31 §§, 35 § 
Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor 
Studiestödslag (1999:1395) 
Förordning (1970:340) om skolskjutsning 
Förordning (1991:1120) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor 
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Inledning 

Bakgrund 
Kommunen är enligt skollagen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever 
i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Det är upp till 
varje kommun att fastställa de kriterier som ska gälla för att en elev ska vara 
berättigad till skolskjuts. 

Syfte 
Reglerna omfattar de kriterier och bestämmelser som ska gälla för skolskjuts i 
Tierps kommun. 

Definition - vad är skolskjuts? 
Skolskjuts finns till på grund av principen om avgiftsfri grundskola. Alla kommuner 
har ett ansvar att erbjuda barn i skolålder kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs 
med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos en 
elev eller någon annan särskild omständighet. 
 
Skolskjuts är: Av kommunen anordnad transport av elev från en plats i anslutning 
till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka. 
Skolskjutsverksamheten i Tierps kommun bedrivs huvudsakligen med bussar i 
linjetrafik. 
 
Skolskjuts är inte: Transporter av tillfällig natur, resor mellan hem och 
barnomsorg, aktivitetsresor till simhall, studiebesök, teaterbesök mm. eller skjuts till 
och från annan skola/lokaler för undervisning i slöjd, idrott, b-språk etc. 
 
Skolväg är: Den kortaste användbara vägen till den skola som eleven anvisats till 
för sin skolgång. Kommunen kan rekommendera en väg som är betydligt längre än 
den kortaste vägen på grund av trafikförhållandena. Samma avståndsregler gäller 
för en sådan rekommendation. 
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Kriterier för skolskjuts 
Det är upp till varje kommun att fastställa de kriterier som ska gälla för att en elev 
ska vara berättigad till skolskjuts. Rätten till skolskjuts prövas från den adress där 
eleven är folkbokförd. Undantag gäller för vissa elever med växelvis boende. 

Färdvägens längd 
En elev är berättigad till skolskjuts om eleven går i den av kommunen anvisade 
skolan och uppfyller nedan angivna avståndskriterier: 
 
Årskurs Avstånd bostad-skola 
FK-1 2,0 km1 
2-6 3,0 km 
7-9 4,0 km 
Gym2 6,0 km 
1 Gäller ej elever boende inom Aspenskolan och Centralskolans upptagningsområde. För dessa elever gäller 3 km. 
2 Gäller elever i gymnasiesärskolan. 
 
Avsteg från avståndskriterierna kan göras då likformighet eftersträvas inom väl 
avgränsat bostadsområde. Det kan innebära att vissa elever får skolskjuts även om 
inte avståndskriterierna uppfylls, eller att ingen elev inom området får skolskjuts 
trots att vissa elever uppfyller avståndskriterierna. Det senare förutsätter att 
skolvägen är säker, till exempel genom gång- och cykelvägar. 

Andra skäl som ger rätt till skolskjuts 
I vissa fall kan andra skäl än avståndskriterierna motivera att en elev beviljas 
skolskjuts. Faktorer man tar hänsyn till är trafikförhållanden, funktionsnedsättning 
hos eleven eller andra särskilda omständigheter. 

Trafikförhållanden 
Vid ansökan med hänvisning till trafikförhållanden görs en bedömning av elevens 
skolväg. Bedömningen görs individuellt efter en sammanvägning av faktorer så som 
elevens ålder, avsaknad av gång- och cykelväg, siktförhållanden, belysning, vägens 
bredd, hastighetsbegränsning, trafikintensitet, förekomst av tung trafik och eventuellt 
andra omständigheter. Faktorer som inte är trafiksäkerhetsrelaterade, som exempelvis 
kyla, blåst eller rädsla för mörker, berättigar inte till skolskjuts. 
 
Beviljande av skolskjuts med hänvisning till trafikförhållanden kan tidsbegränsas till 
den del av året då trafikförhållanden försämras avsevärt, så kallat vinterskolskjuts. 
Vinterskolskjuts kan beviljas under perioden 1 november – 31 mars. 
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Funktionsnedsättning hos eleven 

Vid ansökan om skolskjuts med hänsyn till en funktionsnedsättning ska intyg från 
behandlande läkare, psykolog eller liknande bifogas som styrker elevens behov av 
skolskjuts. Funktionsnedsättningen ska vara av sådan art att eleven har omfattande 
besvär att på egen hand kunna transportera sig till och från skola. Kortvariga 
funktionsnedsättningar berättigar inte till skolskjuts. 

Särskilda omständigheter 

Ansökan om skolskjuts kan göras med hänvisning till särskilda omständigheter. Om 
de särskilda omständigheterna innebär att förslag till beslut avviker från 
kommunens lokala riktlinjer för skolskjuts, eller om ärendet är av principiell 
beskaffenhet, prövas och beslutas ärendet i utskottet barn och ungdom. 

Fritidshem 
Skolskjuts är resor från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där 
utbildningen bedrivs och tillbaka. Rätten till skolskjuts gäller inte för resor till eller 
från fritidshem. Om en elev är inskriven på fritidshem och har behov av skolskjuts 
vid vissa tillfällen, behöver vårdnadshavare lämna in en ansökan om skolskjuts. 
I ansökan ska det framgå vid vilka tillfällen elev nyttjar sin fritidsplats. Skolskjuts 
kan endast beviljas i direkt anslutning till skolans start- och sluttid. Om 
förutsättningarna ändras under läsårets gång är det vårdnadshavares ansvar att 
informera Medborgarservice Tierps kommun. 

Skolskjuts vid växelvis boende 
Elev som bor på två adresser har rätt till skolskjuts om vägen mellan någon av 
bostäderna och elevens skola uppfyller kriterierna för skolskjuts. Eleven anvisas den 
skola vars upptagningsområde innefattar elevens folkbokföringsadress.  
De växelvisa boendena ska vara ett fast arrangemang förankrat i lagstiftningen och 
eleven ska i princip bo lika mycket hos vardera föräldern. Rätten till skolskjuts 
prövas från varje bostadsadress var för sig. Bostadsadresser utanför Tierps kommun 
berättigar inte till skolskjuts. Växelvis boende gäller ej då någon vårdnadshavare har 
domstolsbeslut om ensam vårdnad. 

Anvisad skola 
Med anvisad skola avses vanligtvis den närmaste skolan. Elever som blir placerade 
av rektor till annan skola än den närmaste skolan kan berättigas till skolskjuts enligt 
gällande regler för skolskjuts och elevresor. 

Val av annan skola 
Om en elev väljer en annan skola än den som kommunen anvisat har elev inte rätt 
till skolskjuts om det innebär organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för 
kommunen. Rätten till skolskjuts gäller inte till fristående skola utanför kommunen. 
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Skolskjuts vid flytt inom kommunen 
Den som har tagits emot i en kommuns grundskola ett visst läsår har rätt att gå kvar 
hela läsåret, även om de förhållanden som låg till grund för beslutet ändras under 
läsårets gång. Om det för eleven endast återstår en årskurs har eleven också rätt att 
gå kvar sista årskursen. 
 
Om en elev flyttar inom upptagningsområdet för sin skola, prövas rätten till 
skolskjuts mellan elevens nya folkbokföringsadress och skolan. 
 
I de fall en elev flyttar till en annan skolas upptagningsområde, men väljer att gå 
kvar i den gamla skolan gäller samma regler som vid val av annan skola. 
Kommunen är följaktligen inte skyldig att bevilja skolskjuts. 

Elevresor för gymnasieelever 
Enligt lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor ska elevens 
hemkommun ansvara för elevens kostnader för dagliga resor i de fall då eleven har 
rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen. Ansvaret för elevernas dagliga resor 
omfattar gymnasieelever fram till och med utgången av det första kalenderhalvåret 
det år de fyller 20 år. 

Rätt till elevresa 
Elev som går i gymnasieskola och har minst sex kilometers färdväg mellan sin 
folkbokföringsadress och skola, får skolkort för färd i reguljär kollektivtrafik. För 
elev som inte bor så att reguljär kollektivtrafik kan nyttjas anordnas ej särskild 
skolskjuts. Om samåkning med befintlig skolskjuts är möjlig kan denna nyttjas efter 
särskild överenskommelse. 

Självskjuts 
Om avståndet mellan bostaden och upptagningsplatsen är lång kan ersättning för 
”självskjuts” utbetalas enligt nedan: 
 
Avstånd Ersättningsbelopp 
>4-6 km 115 kr/mån 
>6-8 km 170 kr/mån 
>8 km 230 kr/mån 
 
I de fall elev bereds samåkningsplats i befintlig skolskjutstur utgår ej detta belopp. 
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Inackorderingstillägg 
Inackorderingstillägg utbetalas endast till elev som har en restid (enkel resa) som 
överskrider 1,5 timmar. Undantag kan ges för synnerliga skäl. Inackorderingstillägg 
utbetalas mot uppvisande av kvitto eller kontrakt (första för varje termin) från 
hyresvärd. Inackorderingsplats är den bostad där man stadigvarande bor under 
studietiden. Reglerna utgår från att man, i första hand, bosätter sig i nära anslutning 
till studieorten. I särskilt fall kan elev, som är berättigad till inackorderingstillägg, 
bosätta sig på den ort som är mest praktiskt. Inackorderingstillägg (inkl. resebidrag) 
utgår med 1/30 av prisbasbeloppet för varje hel kalendermånad under vilken eleven 
bor inackorderad. Då avståndet mellan hemort och studieort uppgår till 101 km och 
därutöver (enkel resa) är beloppet 1/26 av prisbasbeloppet. Inackorderingstillägg 
utbetalas fram till och med utgången av det första kalenderhalvåret det år elev fyller 
20 år. 
 
Inackorderingstillägg utgår dock inte till elev som antas i annan kommuns 
gymnasieskola på nationella program och nationella inriktningar som även anordnas 
i Tierps kommun. 

Övriga bestämmelser 

Handläggningstid 
För att skolskjuts ska gälla från höstterminen kommande läsår, ska ansökan ha 
inkommit senast 31 maj. Ansökan om elevresa för kommande läsår ska ha inkommit 
senast 1 juli. Vid ansökan under pågående läsår är handläggningstiden upp till sex 
veckor. 

Tillsynsansvar 
Vårdnadshavares ansvar: mellan bostad och upptagningsplats till eller från dess 
att elev stiger på eller av skolskjutstransport. Vårdnadshavare ansvarar för att eleven 
förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. 
Vårdnadshavare har även till uppgift att se till att eleven följer föreskrivna 
ordningsregler. 
 
Under transporten: trafikföretaget ansvarar för att gällande trafikbestämmelser 
följs. Chauffören är skyldig att underrätta kommunen om ordnings- eller 
säkerhetsproblem uppstår under transporten. 
 
I den händelse att elev utsatts för kränkande behandling i samband med skolskjuts 
betonar dock Skolverket att skolan (kommunen) har skyldighet att agera, vilket 
innebär att chauffören regelmässigt skall anmäla inträffad kränkning av elev till 
kommunen. 
 
Vid skolan: skolhuvudmannen har tillsynsansvar för elev från det att elev stiger av 
skolskjutstransporten vid skolan till dess att elev stiger på skolskjutstransporten från 
skolan. 
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Vänte- och restider 
Skolskjuts anordnas i anslutning till skolans ramtider. Ramtid är den tidpunkt då 
skoldagen normalt börjar respektive slutar. Inom skoldagen kan så kallade 
håltimmar förekomma. Dessa kan även påbörja eller avsluta skoldagen. 
I dessa fall kan eleven få längre väntetider än vad som beslutats som maximala 
väntetider. Vad som är rimlig res- och/eller väntetid bedöms utifrån elevens ålder, 
möjlighet till tillsyn och andra omständigheter. I de fall växelvist boende föreligger 
kan res- och/eller väntetiden avvika från kommunens riktlinjer. 
 
Väntetid: Väntetid för elev bör inte överstiga 30 minuter före och 20 minuter efter 
skoldag. 
 
Restid: Restiden mellan upptagningsplatsen och skolan bör inte överstiga 30 
minuter utöver vad en beräknad restid med bil för snabbaste sträckan mellan 
upptagningsplatsen och skolan tar. 

Borttappat eller trasigt kort 
Borttappat eller trasigt kort anmäls omgående på www.ul.se. Ett nytt skolkort 
skickas till folkbokföringsadressen inom sju vardagar. Om kortet är borttappat får 
elev bekosta sina resor själv i väntan på nytt kort. Om kortet är trasigt kan elev få ett 
kvitto utfärdat av föraren/tågvärden som gäller som biljett i max sju vardagar. 

Försäkring 
Om en elev skadas vid en trafikolycka, täcks händelsen genom fordonets 
trafikförsäkring och genom kommunens olycksfallsförsäkring. 

Trafikstörning 
När trafikföretag bedömer att transport på grund av väderlek, vägens skick m m inte 
kan utföras på ett trafiksäkert sätt ställs transporten in. Ersättning för annat färdsätt 
utgår ej. 

Överklagande av beslut 
Ett beslut angående skolskjuts kan överklagas genom så kallat förvaltningsbesvär. 
Hur det går till framgår av den besvärshänvisning som lämnas med beslutet. 
 
Beslut angående skolskjuts till annan skola än den som kommunen anvisat kan bara 
överklagas genom så kallad laglighetsprövning. 
 
Beslut angående elevresa för gymnasieelev kan bara överklagas genom 
laglighetsprövning. 
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Revidering av regler för skolskjuts och elevresor 
Regler för skolskjuts och elevresor kan komma att förändras över tid. 
Senaste version ska publiceras och vara tillgänglig på Tierps kommuns hemsida. 

Tillämplig lagstiftning 
Skollag (2010:800) 9 kap. 15 b-c §§, 21 a §, 10 kap. 32-33 §§, 40 §, 11 kap. 31-32 
§§, 39 §, 15 kap. 32 §, 18 kap. 30-31 §§, 35 § 
Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor 
Studiestödslag (1999:1395) 
Förordning (1970:340) om skolskjutsning 
Förordning (1991:1120) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor
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Inledning 

Bakgrund 
Kommunen är enligt skollagen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever 
i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Det är upp till 
varje kommun att fastställa de kriterier som ska gälla för att en elev ska vara 
berättigad till skolskjuts. 

Syfte 
Reglerna omfattar de kriterier och bestämmelser som ska gälla för skolskjuts i 
Tierps kommun. 

Definition - vad är skolskjuts? 
Skolskjuts finns till på grund av principen om avgiftsfri grundskola. Alla kommuner 
har ett ansvar att erbjuda barn i skolålder kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs 
med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos en 
elev eller någon annan särskild omständighet. 
 
Skolskjuts är: Av kommunen anordnad transport av elev från en plats i anslutning 
till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka. 
Skolskjutsverksamheten i Tierps kommun bedrivs huvudsakligen med bussar i 
linjetrafik. 
 
Skolskjuts är inte: Transporter av tillfällig natur, resor mellan hem och 
barnomsorg, aktivitetsresor till simhall, studiebesök, teaterbesök mm. eller skjuts till 
och från annan skola/lokaler för undervisning i slöjd, idrott, b-språk etc. 
 
Skolväg är: Den kortaste användbara vägen till den skola som eleven anvisats till 
för sin skolgång. Kommunen kan rekommendera en väg som är betydligt längre än 
den kortaste vägen på grund av trafikförhållandena. Samma avståndsregler gäller 
för en sådan rekommendation. 
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Kriterier för skolskjuts 
Det är upp till varje kommun att fastställa de kriterier som ska gälla för att en elev 
ska vara berättigad till skolskjuts. Rätten till skolskjuts prövas från den adress där 
eleven är folkbokförd. Undantag gäller för vissa elever med växelvis boende. 

Färdvägens längd 
En elev är berättigad till skolskjuts om eleven går i den av kommunen anvisade 
skolan och uppfyller nedan angivna avståndskriterier: 
 
Årskurs Avstånd bostad-skola 
FK-1 2,0 km1 
2-6 3,0 km 
7-9 4,0 km 
Gym2 6,0 km 
1 Gäller ej elever boende inom Aspenskolan och Centralskolans upptagningsområde. För dessa elever gäller 3 km. 
2 Gäller elever i gymnasiesärskolan. 
 
Avsteg från avståndskriterierna kan göras då likformighet eftersträvas inom väl 
avgränsat bostadsområde. Det kan innebära att vissa elever får skolskjuts även om 
inte avståndskriterierna uppfylls, eller att ingen elev inom området får skolskjuts 
trots att vissa elever uppfyller avståndskriterierna. Det senare förutsätter att 
skolvägen är säker, till exempel genom gång- och cykelvägar. 

Andra skäl som ger rätt till skolskjuts 
I vissa fall kan andra skäl än avståndskriterierna motivera att en elev beviljas 
skolskjuts. Faktorer man tar hänsyn till är trafikförhållanden, funktionsnedsättning 
hos eleven eller andra särskilda omständigheter. 

Trafikförhållanden 
Vid ansökan med hänvisning till trafikförhållanden görs en bedömning av elevens 
skolväg. Bedömningen görs individuellt efter en sammanvägning av faktorer så som 
elevens ålder, avsaknad av gång- och cykelväg, siktförhållanden, belysning, vägens 
bredd, hastighetsbegränsning, trafikintensitet, förekomst av tung trafik och eventuellt 
andra omständigheter. Faktorer som inte är trafiksäkerhetsrelaterade, som exempelvis 
kyla, blåst eller rädsla för mörker, berättigar inte till skolskjuts. 
 
Beviljande av skolskjuts med hänvisning till trafikförhållanden kan tidsbegränsas till 
den del av året då trafikförhållanden försämras avsevärt, så kallat vinterskolskjuts. 
Vinterskolskjuts kan beviljas under perioden 1 november – 31 mars. 
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Funktionsnedsättning hos eleven 

Vid ansökan om skolskjuts med hänsyn till en funktionsnedsättning ska intyg från 
behandlande läkare, psykolog eller liknande bifogas som styrker elevens behov av 
skolskjuts. Funktionsnedsättningen ska vara av sådan art att eleven har omfattande 
besvär att på egen hand kunna transportera sig till och från skola. Kortvariga 
funktionsnedsättningar berättigar inte till skolskjuts. 

Särskilda omständigheter 

Ansökan om skolskjuts kan göras med hänvisning till särskilda omständigheter. Om 
de särskilda omständigheterna innebär att förslag till beslut avviker från 
kommunens lokala riktlinjer för skolskjuts, eller om ärendet är av principiell 
beskaffenhet, prövas och beslutas ärendet i utskottet barn och ungdom. 

Fritidshem 
Skolskjuts är resor från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där 
utbildningen bedrivs och tillbaka. Rätten till skolskjuts gäller inte för resor till eller 
från fritidshem. Om en elev är inskriven på fritidshem och har behov av skolskjuts 
vid vissa tillfällen, behöver vårdnadshavare lämna in en ansökan om skolskjuts. 
I ansökan ska det framgå vid vilka tillfällen elev nyttjar sin fritidsplats. Skolskjuts 
kan endast beviljas i direkt anslutning till skolans start- och sluttid. Om 
förutsättningarna ändras under läsårets gång är det vårdnadshavares ansvar att 
informera Medborgarservice Tierps kommun. 

Skolskjuts vid växelvis boende 
Elev som bor på två adresser har rätt till skolskjuts om vägen mellan någon av 
bostäderna och elevens skola uppfyller kriterierna för skolskjuts. Eleven anvisas den 
skola vars upptagningsområde innefattar elevens folkbokföringsadress.  
De växelvisa boendena ska vara ett fast arrangemang förankrat i lagstiftningen och 
eleven ska i princip bo lika mycket hos vardera föräldern. Rätten till skolskjuts 
prövas från varje bostadsadress var för sig. Bostadsadresser utanför Tierps kommun 
berättigar inte till skolskjuts. Växelvis boende gäller ej då någon vårdnadshavare har 
domstolsbeslut om ensam vårdnad. 

Anvisad skola 
Med anvisad skola avses vanligtvis den närmaste skolan. Elever som blir placerade 
av rektor till annan skola än den närmaste skolan kan berättigas till skolskjuts enligt 
gällande regler för skolskjuts och elevresor. 

Val av annan skola 
Om en elev väljer en annan skola än den som kommunen anvisat har elev inte rätt 
till skolskjuts om det innebär organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för 
kommunen. Rätten till skolskjuts gäller inte till fristående skola utanför kommunen. 
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Skolskjuts vid flytt inom kommunen 
Den som har tagits emot i en kommuns grundskola ett visst läsår har rätt att gå kvar 
hela läsåret, även om de förhållanden som låg till grund för beslutet ändras under 
läsårets gång. Om det för eleven endast återstår en årskurs har eleven också rätt att 
gå kvar sista årskursen. 
 
Om en elev flyttar inom upptagningsområdet för sin skola, prövas rätten till 
skolskjuts mellan elevens nya folkbokföringsadress och skolan. 
 
I de fall en elev flyttar till en annan skolas upptagningsområde, men väljer att gå 
kvar i den gamla skolan gäller samma regler som vid val av annan skola. 
Kommunen är följaktligen inte skyldig att bevilja skolskjuts. 

Elevresor för gymnasieelever 
Enligt lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor ska elevens 
hemkommun ansvara för elevens kostnader för dagliga resor i de fall då eleven har 
rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen. Ansvaret för elevernas dagliga resor 
omfattar gymnasieelever fram till och med utgången av det första kalenderhalvåret 
det år de fyller 20 år. 

Rätt till elevresa 
Elev som går i gymnasieskola och har minst sex kilometers färdväg mellan sin 
folkbokföringsadress och skola, får skolkort för färd i reguljär kollektivtrafik. För 
elev som inte bor så att reguljär kollektivtrafik kan nyttjas anordnas ej särskild 
skolskjuts. Om samåkning med befintlig skolskjuts är möjlig kan denna nyttjas efter 
särskild överenskommelse. 

Självskjuts 
Om avståndet mellan bostaden och upptagningsplatsen är lång kan ersättning för 
”självskjuts” utbetalas enligt nedan: 
 
Avstånd Ersättningsbelopp 
>4-6 km 115 kr/mån 
>6-8 km 170 kr/mån 
>8 km 230 kr/mån 
 
I de fall elev bereds samåkningsplats i befintlig skolskjutstur utgår ej detta belopp. 
 
 
 
 
 

lousten
Markering
Borttaget. Irrelevant för handläggning av rätten till skolskjuts.

lousten
Markering
Ändrad till "regional kollektivtrafik"

lousten
Markering
Ändrad till "regional kollektivtrafik"

lousten
Markering
Ändrad till "transport". Text tillagd "Ansökan om elevresa ska lämnas in för elev som går eller ska börja i gymnasieskola i annan kommun." Ingen ändring i handläggningsförfarandet.

lousten
Markering
Borttaget. Görs inga sådana överenskommelser.

lousten
Markering
Borttaget. Görs inga sådana överenskommelser.

lousten
Markering
Rubrik "Kontant reseersättning" tillagd. Ändring i handläggningsförfarandet då elever i gymnasieskola i annan kommun tidigare beviljats kontant reseersättning för resor med andra aktörer än UL och som understiger 4 km i studieorten, t.ex. resor med X-trafik.

lousten
Markering
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Inackorderingstillägg 
Inackorderingstillägg utbetalas endast till elev som har en restid (enkel resa) som 
överskrider 1,5 timmar. Undantag kan ges för synnerliga skäl. Inackorderingstillägg 
utbetalas mot uppvisande av kvitto eller kontrakt (första för varje termin) från 
hyresvärd. Inackorderingsplats är den bostad där man stadigvarande bor under 
studietiden. Reglerna utgår från att man, i första hand, bosätter sig i nära anslutning 
till studieorten. I särskilt fall kan elev, som är berättigad till inackorderingstillägg, 
bosätta sig på den ort som är mest praktiskt. Inackorderingstillägg (inkl. resebidrag) 
utgår med 1/30 av prisbasbeloppet för varje hel kalendermånad under vilken eleven 
bor inackorderad. Då avståndet mellan hemort och studieort uppgår till 101 km och 
därutöver (enkel resa) är beloppet 1/26 av prisbasbeloppet. Inackorderingstillägg 
utbetalas fram till och med utgången av det första kalenderhalvåret det år elev fyller 
20 år. 
 
Inackorderingstillägg utgår dock inte till elev som antas i annan kommuns 
gymnasieskola på nationella program och nationella inriktningar som även anordnas 
i Tierps kommun. 

Övriga bestämmelser 

Handläggningstid 
För att skolskjuts ska gälla från höstterminen kommande läsår, ska ansökan ha 
inkommit senast 31 maj. Ansökan om elevresa för kommande läsår ska ha inkommit 
senast 1 juli. Vid ansökan under pågående läsår är handläggningstiden upp till sex 
veckor. 

Tillsynsansvar 
Vårdnadshavares ansvar: mellan bostad och upptagningsplats till eller från dess 
att elev stiger på eller av skolskjutstransport. Vårdnadshavare ansvarar för att eleven 
förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. 
Vårdnadshavare har även till uppgift att se till att eleven följer föreskrivna 
ordningsregler. 
 
Under transporten: trafikföretaget ansvarar för att gällande trafikbestämmelser 
följs. Chauffören är skyldig att underrätta kommunen om ordnings- eller 
säkerhetsproblem uppstår under transporten. 
 
I den händelse att elev utsatts för kränkande behandling i samband med skolskjuts 
betonar dock Skolverket att skolan (kommunen) har skyldighet att agera, vilket 
innebär att chauffören regelmässigt skall anmäla inträffad kränkning av elev till 
kommunen. 
 
Vid skolan: skolhuvudmannen har tillsynsansvar för elev från det att elev stiger av 
skolskjutstransporten vid skolan till dess att elev stiger på skolskjutstransporten från 
skolan. 

lousten
Markering



9 

Vänte- och restider 
Skolskjuts anordnas i anslutning till skolans ramtider. Ramtid är den tidpunkt då 
skoldagen normalt börjar respektive slutar. Inom skoldagen kan så kallade 
håltimmar förekomma. Dessa kan även påbörja eller avsluta skoldagen. 
I dessa fall kan eleven få längre väntetider än vad som beslutats som maximala 
väntetider. Vad som är rimlig res- och/eller väntetid bedöms utifrån elevens ålder, 
möjlighet till tillsyn och andra omständigheter. I de fall växelvist boende föreligger 
kan res- och/eller väntetiden avvika från kommunens riktlinjer. 
 
Väntetid: Väntetid för elev bör inte överstiga 30 minuter före och 20 minuter efter 
skoldag. 
 
Restid: Restiden mellan upptagningsplatsen och skolan bör inte överstiga 30 
minuter utöver vad en beräknad restid med bil för snabbaste sträckan mellan 
upptagningsplatsen och skolan tar. 

Borttappat eller trasigt kort 
Borttappat eller trasigt kort anmäls omgående på www.ul.se. Ett nytt skolkort 
skickas till folkbokföringsadressen inom sju vardagar. Om kortet är borttappat får 
elev bekosta sina resor själv i väntan på nytt kort. Om kortet är trasigt kan elev få ett 
kvitto utfärdat av föraren/tågvärden som gäller som biljett i max sju vardagar. 

Försäkring 
Om en elev skadas vid en trafikolycka, täcks händelsen genom fordonets 
trafikförsäkring och genom kommunens olycksfallsförsäkring. 

Trafikstörning 
När trafikföretag bedömer att transport på grund av väderlek, vägens skick m m inte 
kan utföras på ett trafiksäkert sätt ställs transporten in. Ersättning för annat färdsätt 
utgår ej. 

Överklagande av beslut 
Ett beslut angående skolskjuts kan överklagas genom så kallat förvaltningsbesvär. 
Hur det går till framgår av den besvärshänvisning som lämnas med beslutet. 
 
Beslut angående skolskjuts till annan skola än den som kommunen anvisat kan bara 
överklagas genom så kallad laglighetsprövning. 
 
Beslut angående elevresa för gymnasieelev kan bara överklagas genom 
laglighetsprövning. 
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Revidering av regler för skolskjuts och elevresor 
Regler för skolskjuts och elevresor kan komma att förändras över tid. 
Senaste version ska publiceras och vara tillgänglig på Tierps kommuns hemsida. 

Tillämplig lagstiftning 
Skollag (2010:800) 9 kap. 15 b-c §§, 21 a §, 10 kap. 32-33 §§, 40 §, 11 kap. 31-32 
§§, 39 §, 15 kap. 32 §, 18 kap. 30-31 §§, 35 § 
Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor 
Studiestödslag (1999:1395) 
Förordning (1970:340) om skolskjutsning 
Förordning (1991:1120) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2023-01-31  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 10 
Dnr KS/2022:1013 

(KF) Vägledning för beredningsforum samt förslag till 
revidering av reglemente för kommunstyrelsen 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta Vägledning för beredningsforum från och med fullmäktiges 
beslutsdatum under förutsättning att fullmäktige beslutar enligt nedan. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att ändra reglemente för kommunstyrelsen § 54 till följande: 
 

Ett beredningsforum består av ledamöter valda av kommunstyrelsen.  
Vid tillsättandet av ett beredningsforum bestämmer kommunstyrelsen 
antalet ledamöter i beredningsforumet. Antalet platser ska vara 
tillräckligt för att alla partier representerade i kommunfullmäktige ska 
kunna nominera minst en person var. Bland ledamöterna väljer 
kommunstyrelsen ordförande och vice ordförande. 

 
Det finns inget formellt krav på att en ledamot i ett beredningsforum 
ska vara ledamot i kommunfullmäktige eller i kommunstyrelsen. För att 
vara valbar till uppdraget krävs att man är skriven i Tierps kommun.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 september 2022 § 83 att revidera 
kommunstyrelsens reglemente. I det reviderade reglementet finns en ny 
del om beredningsforum, vilket är en form av tillfällig kommunstyrelse-
beredning. Syftet med ett beredningsforum är att skapa ett bättre 
beslutsunderlag, en bredare förankring av förslaget och att politiken 
involveras tidigare i processen. Det har arbetats fram en vägledning för 
beredningsforum. Syftet med vägledningen är att ge stöd i hur arbetet i 
beredningsforum ska fungera. 
 
I samband med valet och ny mandatperiod har inte längre alla partier i 
kommunfullmäktige någon plats i kommunstyrelsen. Intentionen med 
skrivning i kommunstyrelsens reglemente om beredningsforum var att 
samtliga partier skulle få nominera personer till beredningen. Därför 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2023-01-31  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

behövs det nu en revidering i § 54 i kommunstyrelsens reglemente för att 
möjliggöra detta. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Vägledning för beredningsforum 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Kvalitet och strategisk utveckling 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-11-24 KS/2022:1013
  

  
   
  
    

 

Vägledning för beredningsforum samt förslag till revidering av 
reglemente för kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta Vägledning för beredningsforum från och med fullmäktiges 
beslutsdatum under förutsättning att fullmäktige beslutar enligt nedan. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att ändra reglemente för kommunstyrelsen § 54 till följande: 
 

Ett beredningsforum består av ledamöter valda av kommunstyrelsen.  
Vid tillsättandet av ett beredningsforum bestämmer kommunstyrelsen 
antalet ledamöter i beredningsforumet. Antalet platser ska vara 
tillräckligt för att alla partier representerade i kommunfullmäktige ska 
kunna nominera minst en person var. Bland ledamöterna väljer 
kommunstyrelsen ordförande och vice ordförande. 

 
Det finns inget formellt krav på att en ledamot i ett beredningsforum ska 
vara ledamot i kommunfullmäktige eller i kommunstyrelsen. För att vara 
valbar till uppdraget krävs att man är skriven i Tierps kommun.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 september 2022 § 83 att revidera 
kommunstyrelsens reglemente. I det reviderade reglementet finns en ny del 
om beredningsforum, vilket är en form av tillfällig kommunstyrelse-
beredning. Syftet med ett beredningsforum är att skapa ett bättre 
beslutsunderlag, en bredare förankring av förslaget och att politiken 
involveras tidigare i processen. Det har arbetats fram en vägledning för 
beredningsforum. Syftet med vägledningen är att ge stöd i hur arbetet i 
beredningsforum ska fungera. 
 
I samband med valet och ny mandatperiod har inte längre alla partier i 
kommunfullmäktige någon plats i kommunstyrelsen. Intentionen med 
skrivning i kommunstyrelsens reglemente om beredningsforum var att 
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samtliga partier skulle få nominera personer till beredningen. Därför 
behövs det nu en revidering i § 54 i kommunstyrelsens reglemente för att 
möjliggöra detta. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Vägledning för beredningsforum 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Kvalitet och strategisk utveckling 
 
I tjänsten  
 
Louise Pettersson 
Utvecklare/Utredare 
Kvalitet och strategisk utveckling 
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Inledning  
En tillfällig kommunstyrelseberedning (fortsättningsvis benämnd beredningsforum) är ett 
av kommunstyrelsen tillfälligt inrättat organ. Beredningsforumets uppdrag är att bereda 
en fråga som är av principiell/taktisk beskaffenhet eller är av sådan vikt att 
kommunstyrelsen, trots att frågan tillhör ett utskotts beredningsområde, vill ge frågan 
särskild uppmärksamhet.  
 
Syftet med ett beredningsforum är att skapa ett bättre beslutsunderlag, en bredare 
förankring av förslaget och att politiken involveras tidigare i processen. Ett 
beredningsforum har ingen självständig beslutanderätt. Forumet utgör endast 
beredningsorgan till kommunstyrelsen. 
  
Beredningsforumet ska presentera ett förslag till beslut vid ett angivet sammanträde. 
Därefter har beredningsforumet fullgjort sitt uppdrag och kommunstyrelsen fattar beslut 
om att beredningsforumet ska upphöra. 
 
Det finns inget formellt krav på att en ledamot i ett beredningsforum ska vara ledamot i 
kommunfullmäktige eller i kommunstyrelsen. Personen ska vara skriven i Tierps 
kommun och valbar1 till uppdraget. Kommunstyrelsen kan tillsätta de beredningsforums-
ledamöter som kommunstyrelsen uppfattar bäst motsvarar behovet. Bland ledamöterna 
väljer kommunstyrelsen en ordförande och en vice ordförande för beredningsforumet. 

Syfte 
Syftet med den här vägledningen är att ge stöd i hur arbetet i beredningsforum ska 
fungera.  
  

 
1 Valbar utgår från definitionen i kommunallagen 4 kap. 3 §. 
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Att tillsätta ett beredningsforum 

 

Var väcks frågan om tillsättande av ett beredningsforum? 
Ett beredningsforum är direkt underställd kommunstyrelsen och verkar utan delegation. 
För att fylla sitt syfte krävs att beredningsforum är en kort form av beredning. Eftersom 
ledtiderna ska vara korta är det ledamöter i kommunstyrelsens presidium som var och en 
har mandat att väcka frågan om ett beredningsforum. Till exempel kan kommunstyrelsen 
i samband med svar på en motion i kommunfullmäktige välja att tillsätta ett 
beredningsforum. 
 
Kommunstyrelsens presidium samråder med kommundirektör innan beslut om 
tillsättande, eftersom beredningsforumet kommer ta resurser i anspråk från den totala 
kommunala budgeten. 

Bör frågan beredas av ett beredningsforum? 
För att veta om en fråga är lämplig att hanteras av ett beredningsforum behöver 
följande kriterier vara uppfyllda. Den fråga som ett beredningsforum ska få i 
uppdrag att utreda: 
 

1.  uppfyller inte kriterierna för att beredas av en fullmäktigeberedning, och 
 

2a.  är av principiell/taktisk beskaffenhet, eller  
 
2b.  är av sådan vikt att kommunstyrelsen, trots att frågan tillhör ett utskotts 

beredningsområde, vill ge frågan särskild uppmärksamhet, och 
 

3.  ska vara tydligt avgränsad, och  
 
4.  ha en kort genomförandehorisont, uppdraget ska kunna genomföras mellan 

2-4 kommunstyrelsesammanträden. 

Sammansättning av ledamöter i beredningsforum 
Vid tillsättandet av ett beredningsforum bestämmer kommunstyrelsen antalet ledamöter i 
beredningsforumet. Antalet platser ska vara tillräckligt för att alla partier representerade i 
kommunfullmäktige ska kunna nominera minst en person var. Kommunstyrelsen väljer 
ledamöter till beredningsforumet. Bland ledamöterna väljer kommunstyrelsen en 
ordförande och en vice ordförande för forumet. 
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Det finns inget krav på att en ledamot i ett beredningsforum ska vara ledamot i 
kommunfullmäktige eller i kommunstyrelsen. Personen ska vara skriven i Tierps 
kommun och valbar till uppdraget. Kommunstyrelsen kan tillsätta de beredningsforums-
ledamöter som kommunstyrelsen uppfattar bäst motsvarar behovet. 
 
De valda ledamöterna får ersättning enligt ”Ersättning till förtroendevalda i Tierps 
kommun”. 

Kommunstyrelsens presidium formulerar uppdraget 
Kommunstyrelsens presidium formulerar beredningsforumets uppdrag i form av ett 
förslag till beslut om tillsättande av ett beredningsforum. Kommunstyrelsens 
presidium bereder ärendet och överlämnar förslag till beslut till kommunstyrelsen. 
 
Vid sidan av förslag till beslut bör kommunstyrelsens presidium utforma en 
uppdragsbeskrivning för beredningsforumet. Uppdragsbeskrivningen ska utgöra ett 
förtydligande av beslutet och en skriftlig redogörelse för uppdraget som 
kommunstyrelsens presidium och beredningsforumet kan hänvisa till om det 
uppstår oklarheter om uppdraget. Syftet med uppdragsbeskrivningen är att 
säkerställa att uppdraget finns beskrivet i detalj och att öka tydligheten i uppdraget. 
 
Likt en projektplan bör uppdragsbeskrivningen ange vilka ekonomiska och 
tidsmässiga ramar som ska gälla för beredningsforumet. Kommunstyrelsens 
presidium ska samråda med kommundirektören om vilka resurser som finns 
tillgängliga och i vilken omfattning de ska knytas till beredningsforumets uppdrag.  

Stöd till beredningsforumet från tjänstepersoner 
Beredningsforumet har rätt till stöd från tjänstepersoner i kommunen. Företrädesvis består 
stödet av den funktion som, i den kommunala verksamheten, arbetar inom det område 
som beredningsforumets uppdrag omfattar. 
 
Tjänstemannastödet skickar ut kallelse och material inför respektive sammanträde via e-
post i samråd med forumets ordförande. Tjänstemannastödet för också mötesanteckningar 
under sammanträdena. 

Förankring i partigrupper 
Ledamöterna i beredningsforumet förankrar löpande arbetet och förslaget i respektive 
partigrupp. Om en ledamot inte tillhör en partigrupp lämnas information för förankring 
till den partigrupp som nominerat ledamoten. 
 
I samband med att beredningsforumet slutför sitt uppdrag är det viktigt att 
ledamöterna förankrar förslaget i respektive partigrupp. Gruppledarna för 
partigrupperna blir här viktiga aktörer i förankringsarbetet. 
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Att arbeta i ett beredningsforum 

 

Rollfördelning för ett beredningsforum 
Ett beredningsforum går att likställa med genomförandet av ett projekt. I tabellen 
nedan finns rollfördelningen i ett beredningsforum i relation till kommunstyrelsen. 
 

Kommunstyrelsen Uppdragsgivare som har beställt och finansierar 
uppdraget. 

Kommunstyrelsens 
presidium 

Projektägare: ansvarig för att följa upp projektets 
utveckling och ekonomi. Ska fungera som en länk 
mellan projektgruppen och uppdragsgivaren. 

Beredningsforumets 
ordförande 

Projektledare: leder arbetet och har en löpande 
dialog med projektägaren om arbetets utveckling 
och ekonomi. 

Beredningsforumets 
ledamöter 

Projektmedarbetare: deltar i projektets arbete. 

Beredningsforumets 
tjänstepersonstöd 

Stödfunktion: stödjer ledamöterna i arbetet (varierar 
utifrån beredningsforumets uppdrag). 

Relationen till kommunstyrelsens presidium 
Beredningsforumets ordförande ska kontinuerligt och regelbundet avrapportera 
arbetets utveckling till kommunstyrelsens presidium. Kommunstyrelsens presidium 
har också ett ansvar att hålla sig informerad om arbetet och utvecklingen i 
beredningsforumet. 

Förändring av uppdrag 
Om uppdraget påverkas, till exempel att uppdraget blir överflödigt eller att 
uppdraget inte blir möjligt att genomföra inom angivna ramar, ska berednings-
forumet vända sig till kommunstyrelsens presidium. Kommunstyrelsens presidium 
tar ställning till om och hur uppdraget ska ändras eller avbrytas. Om det är 
nödvändigt ska frågan skickas till kommunstyrelsen för beslut. 
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Hur beredningsforumet ska arbeta 
Beredningsforumets arbete sker i ett upplägg med fyra-fem sammanträden. 
Uppdraget ska kunna genomföras mellan 2-4 kommunstyrelsesammanträden. 
Beredningsforumet får en tidsplan i uppdraget, men fastställer själva övriga 
sammanträdestider vid det första mötet. Det står varje beredningsforum fritt att 
utforma sitt eget arbete så som de finner mest lämpligt. Följande är ett förslag på 
mötesinnehåll. 
 
Möte 1: Uppstartsmöte med utbildning/kunskapsinhämtning  
Möte 2: Bestämma vilka som ska höras och hur dialog ska föras  
Möte 3: Arbetsmöte 
Möte 4: Arbetsmöte  
Möte 5: Fastställa förslag till beslut och utvärdering 

Uppstartsmöte med utbildning/kunskapsinhämtning  

Under beredningsforumets första möte, uppstartsmötet, får ledamöterna information 
och utbildning i hur de ska arbeta i beredningsforumet. Ledamöterna får också 
information om beredningsforumets uppdrag. Beredningsforumet fastställer sina 
sammanträdestider. 

Kunskapsinhämtningen syftar till att ge beredningsforumet en uppfattning om 
nuläget i frågan. Bredningsforumet tar del av den kunskap som redan finns i frågan 
både i och utanför den egna kommunen. Utifrån nuläget kan forumet sedan utforma 
en plan för hur de ska arbeta framöver. Planen stäms av med kommunstyrelsens 
presidium. 

Bestämma vilka som ska höras och hur dialog ska föras  

Vilka dialog ska genomföras med beror på hur uppdraget är utformat. 
Beredningsforumet behöver definiera vilka som berörs av uppdraget och föra dialog 
med de som är berörda. Det står varje beredningsforum fritt att utforma sitt eget 
arbete så som de finner mest lämpligt utifrån sitt uppdrag. 
 
För närmare information om medborgardialoger se kommunens riktlinjer och 
principer för medborgardialog. 

Arbetsmöten 

Hur arbetet utformas definieras inte närmare i denna vägledning då det är upp till 
varje beredningsforum att, i samråd med kommunstyrelsen presidium, planera sitt 
arbete utifrån de förutsättningar som råder. 
 
Mötena är inte öppna för andra än ledamöter och inbjudna.  
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Fastställa förslag till beslut och utvärdering 

Beredningsforumet formulerar under sitt sista möte ett beslutsförslag till 
kommunstyrelsen. Den information som har samlats in och som utgör relevant underlag 
för förslag till beslut ska sammanställas och skickas med som beslutsunderlag. 
 
Beredningsforumet ska under sitt sista möte också genomföra en utvärdering av forumets 
arbete. Se mer under delen ”Att utvärdera ett beredningsforum”. 
 
 

Att utvärdera ett beredningsforum 

 

Det finns två aspekter vad gäller uppföljning och utvärdering av berednings-
forumets arbete:  
 
1) hur har beredningsforumets arbete fungerat?  
2) vad har resultatet av beredningsforumets arbete lett till? 

Hur har beredningsforumets arbete fungerat? 
Beredningsforumet ska under sitt sista möte genomföra en utvärdering av forumets 
arbete. Utvärderingen kan genomföras muntligt, men en sammanställning av 
inkomna reflektioner ska göras skriftligt. Utvärderingen delges kommunstyrelsens 
presidium och kan skickas till kommunstyrelsen vid behov.  

Vad har resultatet av beredningsforumets arbete lett till? 
Kommunstyrelsen följer upp vad beredningsforumets arbete lett till i sin ordinarie 
uppföljningsprocess; i delårsrapport och årsredovisning.  
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A. Kommunstyrelsens uppgifter 

Allmänt om styrelsens uppgifter 
1 §  Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan för 

styrning och ledning. Styrelsen har ett helhetsansvar för kommunens 
verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.  

Kommunstyrelsen ska planera, leda och samordna förvaltningen av 
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämnders och eventuella 
gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också 
ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, 
stiftelser och kommunalförbund. Kommunstyrelsen har ett övergripande 
ansvar för samordning inom den kommunala koncernen. 

Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en 
samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för 
kommunen (styrfunktion). 

Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan påverka kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning samt fortlöpande följa upp fastställda 
mål och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).  

Kommunstyrelsen ansvarar för de uppgifter som nämns i detta reglemente 
och sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd. Utöver det ansvarar 
styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725) och 
annan lagstiftning. 

Ledningsfunktionen och styrfunktionen  

Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen  
2 §  Kommunstyrelsen ska se till att den kommunala verksamheten bedrivs i 

enlighet med kommunens vision, grundläggande värderingar, strategiska 
utvecklingsområden, mål och vad fullmäktige i övrigt har bestämt.  

 
 Kommunstyrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig 

organisation upprätthålls. 
 
3 § Kommunstyrelsen ska 

1. leda arbetet med och samordna utformningen av mål och ramar för 
styrningen och kontrollen av hela den kommunala verksamheten,  

2. göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan, 
3. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för kommunala 

angelägenheter som utförs av privata utförare, 
4. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut, 
5. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen, 
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6. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern 
kontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar, 

7. kontinuerligt följa och se till att riskanalyser och kontroller genomförs 
för kommunen som helhet, för den egna verksamheten och verksamhet 
som utförs av privata utförare där kommunen är huvudman, 

8. ansvara för att de mål och planer kommunfullmäktige fastställt för 
ekonomi och verksamhet följs och att den löpande verksamheten 
fungerar rationellt och ekonomiskt,  

9. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat, 
10. hos fullmäktige, nämnder och andra myndigheter göra de 

framställningar som behövs, 
11. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i 

enlighet med Kommunallagen, 
12. ansvara för kommunens samlade IT-styrning och kommungemensamma 

system. 

Kommunstyrelsen avgör hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska 
beredas om kommunfullmäktige inte har beslutat något annat.  

Företag och stiftelser 
4 § Kommunstyrelsen ska 

1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som 
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. Uppsikten 
gäller främst ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, 
men också övriga förhållanden av betydelse för kommunen, 

2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och att dessa 
regelbundet uppdateras, 

3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och 
företagsledningar/stiftelseledningar, 

4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som 
anges i 10 kap. 2-6 §§ kommunallagen (2017:725) är uppfyllda för de 
företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i, 

5. årligen pröva och besluta om den verksamhet som bedrivits i de 
aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger har varit förenlig med 
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna under föregående kalenderår. Beslutet ska 
delges fullmäktige. Om det finns brister ska styrelsen samtidigt lämna 
förslag till fullmäktige på nödvändiga åtgärder, 

6. tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och 
andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller 
delvis äger eller annars har intresse i. 
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Kommunalförbund 
5 §  Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i 

kommunalförbund som kommunen är medlem i. 

Ekonomi och medelsförvaltning 
6 §  Kommunstyrelsen ska 

1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa fullmäktiges 
föreskrifter för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och 
upplåning av medel samt övriga cash management-frågor. I uppgiften 
ingår också att bevaka att kommunens inkomster inkommer, att 
betalningar görs i tid samt vidta åtgärder som behövs för indrivning av 
förfallna fordringar, 

2. upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen,  
3. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lag (2018:597) 

om kommunal bokföring och redovisning,  
4. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lag (2018:597) 

om kommunal bokföring och redovisning,  
5. i enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som 

avsatts till pensionsförpliktelser, 
6. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland 

annat att  
- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom, 
- vara centralt organ för upphandling och materialadministrativa 

frågor,  
- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,  
- handha egen donationsförvaltning och placera sådana medel som 

ingår i donation. 

Personalfrågor 
7 §  Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan 

kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, tillika anställnings- och 
pensionsmyndighet, och kan bland annat  
1. genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan 

kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare med bindande 
verkan för kommunen, 

2. förhandla på kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt, 
3. besluta om stridsåtgärd, 
4. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal, andra 

bestämmelser och fullmäktiges beslut rörande förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. I anslutning till 
detta utfärda föreskrifter och allmänna råd, 
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5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lag (2009:47) om vissa kommunala 
befogenheter, 

6. lämna uppdrag som avses i kommunal delegationslag (1954:130), 
7. hantera andra frågor som kommunstyrelsen som anställningsmyndighet 

har i uppgift. 

Det är kommunstyrelsens ansvar att, själv eller genom ombud, föra 
kommunens talan i mål och ärenden som rör förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 

Omsorg 
8 §  Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och 

förordningar inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården, 
styrelsen har ansvaret för 
- individ- och familjeomsorg 
- äldreomsorg  
- kommunala hälso- och sjukvård 
- stöd och service till vissa funktionshindrade 
- flyktingmottagning 
- alkohollagstiftning 
- bostadsanpassning 

Utbildning 
9 §  Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och 

förordningar på utbildningsområdet och har ansvaret för 
- förskola, skolbarnsomsorg och övrig barnomsorg 
- det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna 
- särskola 
- uppdragsutbildning 

Kultur och fritid 
10 §  Kommunstyrelsen ansvarar för kultur- och fritidsverksamheten avseende 

- bibliotek 
- kulturskola 
- fritidsgårdar 
- bad 
- friluftsliv 
- fritidsanläggningar 
- stöd till och samarbete med föreningslivet 
- vård av kommunens kulturvärden och lokala historia 
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Teknik och samhällsbyggnad 
11 §  Kommunstyrelsen har, med undantag för uppgifter som åligger den 

gemensamma räddningsnämnden, ansvaret enligt lagar och förordningar för 
- teknisk service 
- planfrågor 
- bygg- och miljöfrågor, med undantag för ärenden som berör 

kommunens egna verksamheter där jävsnämnden är ansvarig 
- kommunens uppgifter enligt livsmedelslagen 
- kommunens uppgifter enligt vad som föreskrivs i miljöbalken 

(1998:808) inom följande områden; 
o svara för den prövning och tillsyn som kommunen har som uppgift 

enligt miljöbalken, 
o följa utvecklingen inom kommunen i miljö- och 

hälsoskyddshänseende och i övriga hänseenden som regleras i 
miljöbalken samt utarbeta de förslag och bereda de ärenden om är 
påkallade eller som kommunen har till uppgift, 

o medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra 
frågor inom verksamhetsområdet berörs. 

Näringsliv och arbete 
12 §  Kommunstyrelsen har ansvar för att  

- främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen och svara för 
överläggningar och förhandlingar rörande dessa frågor, 

- främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska 
följderna av arbetslöshet. 

Delegering från kommunfullmäktige 

13 § Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden 

1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som 
fullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter 
om säkerhet som fullmäktige angivit, 

2. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta fast egendom som tillhör 
kommunen, 

3. köp, försäljning, expropriation, inlösen och byte av fast egendom samt 
avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäktige fastställd 
kostnadsram om 200 prisbasbelopp per tillfälle och andra riktlinjer 
beträffande belopp och villkor i övrigt, 

 
4. träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå 

förlikning och sluta annat avtal i sådana mål och ärenden där 
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kommunstyrelsen för kommunens talan och som har bindande verkan 
för kommunen,  

5. genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i 
fastighetsbildningslag (1970:988), anläggningslag (1973:1149) eller 
ledningsrättslag (1973:1144) belasta kommunens mark med servitut, 
ledningsrätt eller nyttjanderätt för ledning, rätt till väg eller rätt till 
anläggning och medverka till ändring eller upphävande av tillkommen 
rätt, utom när det avser elektrisk högspänningsledning ovan jord och 
naturgasledning när det inte gäller bestämmelser i detaljplan eller 
områdesbestämmelser, 

6. yttranden som inte är av sådan principiell betydelse att 
kommunfullmäktige ska lämna yttrande, eller då tiden inte medger att 
yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska samråda med berörd 
nämnd vid handläggning av yttrandet om det är möjligt, 

7. tjänstepersonsorganisationen inom de ramar som fullmäktige fastställt, 
8. riktlinjer inom det arbetsrättsliga området. 

Uppföljningsfunktionen 

Styrelsens uppföljning 
14 §  Kommunstyrelsen ska 

1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, strategier, 
program, policys och riktlinjer för verksamheten samt ekonomi följs 
upp, 

2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och 
ekonomiskt, 

3. följa hur den interna kontrollen sköts,  
4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens 

verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och kontroller 
samt hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret, 

5. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs 
av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal 
och av fullmäktige fastställda program och direktiv, 
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Särskilda uppgifter 

Processbehörighet 
15 §  Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och 

ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag, annan 
författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har 
begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige 
beslutar att själv föra talan i målet. 

Krig, krigsfara, krisledning och höjd beredskap 
16 §  Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen 

(2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lag (1992:1403) 
om totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsnämnd). 

Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente. 

Arbetslöshetsnämnd  
17 §  Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lag (1944:475) om 

arbetslöshetsnämnd.  

Arkivmyndighet  
18 §  Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvård 

finns i av fullmäktige antagna arkivföreskrifter för Tierps kommun. 

Personuppgifter  
19 §  Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av 

personuppgifter som sker i styrelsens verksamhet. 
 

Kommunstyrelsen utser dataskyddsombud åt alla nämnder. 

Anslagstavla och webbplats  
20 §  Kommunstyrelsen äger kommunens interna och externa webbplats samt 

andra kanaler för publicering och publicerar information på kommunens 
digitala anslagstavla. 

Övrig verksamhet 
21 §  Kommunstyrelsen ansvarar för 

- utveckling av kommunala samverkansformer 
- utveckling av brukarinflytandet 
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B. Kommunstyrelsens arbetsformer 

Sammansättning 
22 §  Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. 

Kommunfullmäktige utser ordförande samt förste och andre vice 
ordföranden. 

Tidpunkt för sammanträden 
23 §  Kommunstyrelsen sammanträder på den dag och tid som styrelsen 

bestämmer. 
 

Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av styrelsens ledamöter 
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra 
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om 
det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.  

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för 
extra sammanträde.  

Om det finns särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 
ändra dag eller tid för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med förste 
och andre vice ordförandena. Ordföranden ska se till att varje ledamot och 
ersättare snarast underrättas om beslutet. 

Deltagande på distans 
 

24 § Kommunstyrelsen och dess utskott får, om det finns särskilda skäl, 
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får 
endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant 
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen 
(varje lokal där sammanträdet hålls) ska vara utformad så att inte obehöriga 
kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Möjligheten att delta 
på distans ska tillämpas restriktivt. 

Enskild ledamot som på grund av särskilda skäl önskar delta på distans bör 
senast sju dagar före sammanträde ansöka om det till kommunens 
sekretariat. I ansökan skall anledning till önskat distansdeltagande uppges. 
Ordförande avgör om distansdeltagande godkänns. Om särskilda skäl 
uppstår senare än sju dagar före sammanträdet avgör ordförande om 
deltagande på distans kan medges.  

I kommunstyrelsen får ärenden som innebär myndighetsutövning mot 
personer och som regelmässigt omfattas av sekretess som huvudregel inte 
avhandlas under distanssammanträden. Ordföranden får kalla till ett 
sammanträde på distans om det på grund av särskilda skäl inte är möjligt att 
sammankalla till ett beslutsmässigt fysiskt sammanträde och om det är av 
synnerlig vikt att det tas beslut i ärendet. Sammanträdet ska begränsas till 
enbart besluten. För att identifiera vilka ärenden som avhandlas, men 
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säkerställa en anonymisering av de sekretessbelagda individuppgifterna får 
ordföranden endast läsa upp ärendets nummer på föredragningslistan samt 
initialer. Inställelser kan inte äga rum.   

Kallelse 
25 §  Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När 

varken ordföranden en eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den 
ledamot som har den längsta tjänstgöringstiden göra detta. Om flera ledamöter 
har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste 
av dem. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats 
för sammanträdet. 

 
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot, ersättare och 
eventuellt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast en 
vecka före sammanträdesdagen. Ordföranden bestämmer formen för 
kallelse.  

Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i 
vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 
ska bifogas kallelsen. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

Offentliga sammanträden  
26 §  Styrelsen får besluta om offentliga sammanträden. 

Närvarorätt 
27 §  Kommunstyrelsen får medge förtroendevald som inte är ledamot eller 

ersättare att närvara vid sammanträde för att lämna upplysningar. Även 
anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om 
styrelsen beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna. Styrelsen 
får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid sammanträden. 

Ordföranden 
28 §  Kommunstyrelsens ordförande ska 

1. leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,  
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  
3. kalla ersättare,  
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas vid behov är 

beredda,  
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas,  
6. bevaka att beslut verkställs, 
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7. närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över hela den kommunala 
verksamheten, ekonomiska intressen och effektiviteten i verksamheten 
samt ta initiativ i dessa frågor, 

8. representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, vid 
konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat 
i ett särskilt fall. 

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 
29 §  Om varken ordföranden eller vice ordförandena kan delta i ett helt 

sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den ledamot som har 
den längsta tjänstgöringstiden i styrelsen ordförandens uppgifter. Om flera 
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av 
den äldste av dem. 

Om ordföranden inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid får 
styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren 
ska fullgöra ordförandens samtliga uppgifter. 

Finanskommunalråd och oppositionsråd 
30 §  Efter att val av kommunstyrelsen skett ska kommunfullmäktige utse två 

heltidskommunalråd; ett finanskommunalråd och ett oppositionsråd bland 
styrelsens ledamöter. Fullmäktige beslutar om finanskommunalrådets och 
oppositionsrådets uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. 

Kommunstyrelsens ordförande ska också vara finanskommunalråd.  

Finanskommunalråd och oppositionsråd ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag 
för kommunen. 

Finanskommunalråd och oppositionsråd får närvara vid sammanträden med 
fullmäktigeberedningar, även om de inte är ledamöter eller ersättare. De har 
rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad i protokollet. 

Förhinder - Inkallande av ersättare 
31 §  En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, ska snarast anmäla detta till kommunens sekreterare eller 
någon annan anställd vid kommunstyrelsens sekretariat som kallar ersättare. 
Sekretariatet ska underrätta den ersättare som står i tur att tjänstgöra och 
som inte redan kallats in. 

Ersättarnas tjänstgöring 
32 §  Om en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde eller att vidare delta 

i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den 
ersättare som står i tur ska tjänstgöra. 
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En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den 
ordning som fullmäktige har bestämt.  

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin 
mening antecknad till protokollet. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna 
påverkats genom ersättarens tjänstgöring får en ersättare som inställer sig 
under pågående sammanträde träda in istället för en ersättare som kommer 
längre ner i turordningen. 

Jäv, avbruten tjänstgöring 
33 §  En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av 

jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 

En ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 
påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.  

Yrkanden  
34 §  När kommunstyrelsen förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 

ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen 
och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Om ordföranden anser att det 
behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande lämna det skriftligt. 

Deltagande i beslut  
35 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett 

beslut, ska anmäla det till ordföranden innan beslut fattas. En ledamot som 
inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om styrelsen 
fattar det med acklamation.  

Reservation  
36 §  Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill 

motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen 
ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för 
justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 

Justering av protokoll 
37 §  Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. 
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Kommunstyrelsen och utskotten kan besluta att en paragraf i protokollet ska 
justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan den justeras av 
ordföranden och en ledamot. 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.  
38 §  Kommunstyrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 

ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.  

Delgivning 
39 §  Mottagande och signerande av delgivningar görs av ordföranden, 

kommundirektör och/eller annan anställd som styrelsen och utskotten 
bestämmer. 

Undertecknande av handlingar 
40 §  Avtal som beslutas av kommunstyrelsen eller utskotten ska undertecknas av 

ordföranden och kontrasigneras av anställd som styrelsen bestämmer enligt 
sitt firmateckningsbeslut. Vid ordförandens frånvaro inträder vice 
ordföranden, om vice ordföranden inte kan inträder den ledamot som 
styrelsen utser. 

 
I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar. 

Tjänstepersons skyldighet att vara närvarande vid 
sammanträden 

41 §  Vid kommunstyrelsens och dess utskotts sammanträden ska tjänsteperson 
vara närvarande utifrån ordförandes avgörande. 

Kommunstyrelsens utskott 
42 §  Inom kommunstyrelsen ska det för beredning och verkställighet finnas sex 

utskott,  

- Kommunstyrelsens arbetsutskott består av fem ledamöter och fyra 
ersättare 

- Utskottet barn, utbildning och kultur består av fyra ledamöter och tre 
ersättare 

- Utskottet arbete och omsorg består av fyra ledamöter och tre ersättare 
- Utskottet för individärenden består av tre ledamöter och tre ersättare 
- Utskottet samhällsbyggnad består av fyra ledamöter och tre ersättare 
- Utskottet för arbetsgivarfrågor består av tre ledamöter  
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Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare i utskotten utefter 
kommunstyrelsens mandatfördelning. 
 
Kommunstyrelsens utskott är beredande organ för kommunstyrelsen och 
fattar beslut i frågor kring myndighetsutövning mot enskild person, samt 
lämnar yttranden utifrån respektive verksamhetsområde. Ansvarsområdena 
preciseras närmare i kommunstyrelsens delegationsordning. Det ekonomiska 
uppföljningsansvaret för utskotten preciseras i Riktlinje för ekonomisk 
styrning.  
 
Om en fråga berör fler än ett utskott, ska arbetsutskottet hantera ärendet. Ett 
eller flera utskott kan vara remissinstanser till kommunstyrelsen vid behov, 
men utskotten kan inte vara remissinstanser åt varandra. 
 
Utskotten har följande övergripande ansvarsområden: 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

- Förvaltningsfrågor kring ledning och styrning, ekonomi, personal och 
administration  

- Kommunala fastigheter 
- Upphandling 
- Näringsliv  

- Krisberedskap och säkerhetsarbete  
 

Utskottet arbete och omsorg 

- Vård och omsorg  
- Individ- och familjeomsorg för personer över 21 år (ej 

myndighetsutövning) 
- Kommunal hälso- och sjukvård 
- Flyktingmottagning 
- Bostadsanpassning 
- Kompetenshöjande verksamhet, arbetsträning och utredning av 

arbetsförmåga 
 

Utskottet barn, utbildning och kultur 

- Individ- och familjeomsorg för personer till och med 20 år (ej 
myndighetsutövning) 

- Förskola, skolbarnomsorg och övrig barnomsorg 
- Det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna 
- Kultur- och fritidsverksamheten inklusive kulturskola 
- Myndighetsutövning avseende skolskjuts  
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Utskottet för individärenden  

- Myndighetsutövning avseende individ- och familjeomsorg för personer 
över 21 år  

- Myndighetsutövning avseende individ- och familjeomsorg för personer 
till och med 20 år 

- Myndighetsutövning avseende individfrågor rörande vård- och omsorg  
 

Utskottet samhällsbyggnad 

- Planfrågor 
- Naturvård och markanvändning 
- Livsmedel och dricksvatten  
- Bygg, miljö och hälsoskydd 
- Alkohol, tobak, receptfria läkemedel, automatspel och lotterier 
- Trafikfrågor 
- Fritidsanläggningar 
 

Utskottet för arbetsgivarfrågor 

- Frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare 
- Kollektivavtal 
- Lön– och pensionsmyndighet (tillämpning av arvodesreglemente)  
 

Ordföranden i utskotten  
43 §  Kommunstyrelsen väljer en ordförande och en vice ordförande bland 

utskottens ledamöter för den tid styrelsen beslutar. 

Om ordföranden i utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad 
att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i 
utskotten att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

Utskottens ordförande ska planera sin tid genom att förlägga sammanträden 
och övriga sammankomster på ett sådant sätt att det ryms inom ramen för 
den fastställda deltidssysselsättningen.  

Ersättarnas tjänstgöring i utskott 
44 §  Ersättare ska närvara vid arbetsutskottets sammanträden och utskottet för 

individärendens sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra. I övriga utskott har ersättarna närvarorätt. 

 
Ersättare ska inkallas till tjänstgöring enligt den turordning som 
kommunstyrelsen bestämt. 
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Utskottens sammanträden 
45 §  Utskotten sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. 

Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller 
när minst två ledamöter begär det. Utskotten får handlägga ärenden bara när 
mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Undantag gäller för utskottet 
för individfrågor där det krävs tre närvarande ledamöter.  

Deltagande på distans för utskotten 
46 § Utskotten får om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 

deltagande på distans i enlighet med 24 § i detta reglemente. 

I utskotten får ärenden som innebär myndighetsutövning mot personer och 
som regelmässigt omfattas av sekretess ska som huvudregel avhandlas under 
fysiska sammanträden. Ordföranden får avgöra om ett sammanträde på 
grund av särskilda skäl ska hållas på distans. Sammanträden på distans ska 
begränsas till enbart besluten. För att identifiera vilka ärenden som 
avhandlas, men säkerställa en anonymisering av de sekretessbelagda 
individuppgifterna får ordföranden endast läsa upp ärendets nummer på 
föredragningslistan samt initialer.  

Där ett säkert system för videmöten används får sekretess och känsliga 
personuppgifter nämnas i enlighet med Rutin för politiska 
distanssammanträden. 

Kallelse till utskottssammanträde 
47 §  För kallelse till utskottens sammanträden gäller motsvarande regler som 

anges i reglementets 25 § avseende kallelse till kommunstyrelsen. 

Referensorgan 
48 §  Som referensorgan till kommunstyrelsen ska det finnas 

- Pensionärsråd 
- Råd för funktionshinderfrågor 
- Näringslivsråd 
- Föreningsråd 
Närmare regler för råden finns i respektive råds reglementen. 
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Beredningsforum (kommunstyrelseberedning) 

Syfte med ett beredningsforum och kriterier för uppdrag 
49 §  Ett beredningsforum är ett av kommunstyrelsen tillfälligt inrättat organ.  

Syftet med ett beredningsforum är att skapa ett bättre beslutsunderlag, en 
bredare förankring av förslaget och att politiken involveras tidigare i 
processen. 

 
Ett beredningsforum har ingen självständig beslutanderätt. Forumet utgör 
således endast beredningsorgan till kommunstyrelsen.  

 
Kommunstyrelsen kan besluta om att tillsätta ett beredningsforum för frågor 
om följande tre kriterier är uppfyllda: 
- Frågan uppfyller inte kriterierna för en fullmäktigeberedning 
- Frågan ska vara av principiell/taktisk beskaffenhet, eller vara av sådan 

vikt att kommunstyrelsen, trots att frågan tillhör en ett utskotts 
beredningsområde, vill ge frågan särskild uppmärksamhet.  

- Frågan ska vara klart avgränsad och ha en kort genomförandehorisont. 
Uppdraget ska kunna genomföras mellan 2-4 
kommunstyrelsesammanträden.  

Initiativ och tillsättande  
50 §  Ledamöter i kommunstyrelsens presidium har mandat att väcka frågan om 

ett beredningsforum. Kommunstyrelsen kan även välja att tillsätta ett 
beredningsforum inför svar på en motion. 

 
Kommunstyrelsens presidium bereder tillsättningen av ett beredningsforum. 
Presidiet samråder med kommundirektör innan beslut om tillsättande. 
Presidiet tar fram ett förslag till uppdragsbeskrivning med eventuella 
specifika anvisningar om uppdragets genomförande. 

Arbetsform 
51 §  Ett beredningsforum bestämmer själv inom ramen för kommunstyrelsens 

beslut sina egna arbetsformer och arbetssätt. Vanligtvis innebär upplägget 
fyra till fem sammanträden. Vid första sker kunskapsinhämtning och vid 
sista sammanträdet fastställs ett förslag till beslut. Beredningsforumet  
bestämmer vilka som ska höras och hur dialog ska föras. 
 
För ett beredningsforum ska i tillämpliga delar gälla vad som i 
kommunallagen är föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för 
sammanträden, beslutsförhet och protokoll. 
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Återrapportering av beredningens uppdrag 
52 §  Beredningsforumet ska vid ett angivet datum presentera ett färdigt förslag 

till beslut. Därefter har beredningsforumet fullgjort sitt uppdrag och 
kommunstyrelsen fattar beslut om att beredningsforumet ska upphöra. 

Närvarorätt 
53 §  Kommunstyrelsens presidium och utskottsordföranden har närvarorätt i ett 

beredningsforum.  

Val av ledamöter och ersättare 
54 §  Ett beredningsforum består av ledamöter valda av kommunstyrelsen. Vid 

tillsättandet av ett beredningsforum bestämmer kommunstyrelsen antalet 
ledamöter i beredningsforumet. Antalet platser ska vara tillräckligt för att 
alla partier representerade i kommunfullmäktige ska kunna nominera minst 
en person var. Bland ledamöterna väljer kommunstyrelsen ordförande och 
vice ordförande. 

 
Det finns inget formellt krav på att en ledamot i ett beredningsforum ska 
vara ledamot i kommunfullmäktige eller i kommunstyrelsen. För att vara 
valbar till uppdraget krävs att man är skriven i Tierps kommun.   

Anmälan av hinder för tjänstgöring  
55 §  En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av 

ett sammanträde, ska anmäla detta till beredningsforumets sekreterare.  

Ersättare för ordförande 
56 §  Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt 

sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgörs ordförandens 
uppgifter av beredningsforumets äldsta ledamot. 

Om ordföranden inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid får 
styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren 
ska fullgöra ordförandens samtliga uppgifter. 

Sammanträden 
57 §  Ett beredningsforum sammanträder på dag och tid som beredningsforumet  

bestämmer. 
 

Ett beredningsforum får om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter deltagande på distans i enlighet med 24 § i detta reglemente.  
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Kallelse 
57 §  Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 

sammanträdet. 
 

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot senast en vecka 
före sammanträdesdagen. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.  

Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i 
vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 
ska bifogas kallelsen. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

Justering av protokoll  
59 §  Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. 
 

Ett beredningsforums justerade protokoll ska delges kommunstyrelsen. 

Administrativt och sakkunnigt stöd 
60 §  Ett beredningsforum ska ha tillgång till sekreterare och resurser i övrigt för 

att kunna fullgöra sina uppgifter. 
 
 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2023-01-31  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 12 
Dnr KS/2023:120 

(KF) Investeringsbudget Medborgarservice 2023 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att totalutgifter av projektmedel som baseras på den beräknade 
totalutgiften beviljas, samt 
 
att investeringsbudgeten utökas för Medborgarservice så att beslutade 
totalutgifter kan genomföras under 2023 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att uppdra till kommundirektören att se över prognos för innevarande 
investeringar under året och redovisa resultatet vid ett kommande 
sammanträde för kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Investeringar som har en beslutad totalutgift av 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige ska inför varje år tilldelas det 
anslag som behövs för att slutföra investeringen. Med anledning av 
utökning av totalutgifter under 2023 behöver 2023 års investeringsanslag 
§ 250 Dnr KS/2022:914 utökas för Medborgarservice.   
 
Investeringsramen för Medborgarservice 2023 beräknas utökas med 
12 786 tkr till 45 516 tkr. Investeringsramen för 
Exploateringsverksamheten kvarstår med 5 900 tkr. Total 
investeringsbudget blir 51 416 tkr för Medborgarservice och 
Exploateringsverksamheten. 
 
Beslutsmotivering  
 
Investeringsbudgeten 2023 för Medborgarservice behöver utökas med 
12 786 tkr på grund av utökade beräknade totalutgifter.  
 
 
 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2023-01-31  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Barnrättskonsekvenser 
 
Beslutet påverkar bland annat barn och unga positivt genom en ökad 
tillgänglighet och säkrare miljö kring allmän platsmark.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
  
Efter färdigställda behovsutredningar och projektering för projekt över 
45 pbb har det påvisats ett behov av ytterligare investeringsmedel under 
2023. Detta redovisas nedan med särskilda ärenden inför fas 
Genomförande för beslut om totalutgifter.  
 
Projekt 1222 Tierps resecentrum - Inför fas genomförande  
 
Projekt 1222 Tierps resecentrum har en beslutad totalutgift på 10 000 tkr 
enligt behovsutredning dnr: KS2021/1023.  
 
Projektet har under 2023 tilldelats en budget på 8 000 tkr. Efter 
projektering har utformningen, gestaltningen samt dagvattenhantering 
ökat i omfattning, trots nedskärningar och uteblivna områden. Även 
ökade entreprenadkostnader har bidragit till att projektet totalt har 
fördyrats med 7 000 tkr. Behov av budget 2023 är därmed 15 200 tkr. 
Projektet medfinansieras från länsplanen med 5 000 tkr om 
ombyggnationen blir klar under 2023. 
 
Beräknad totalutgift för Tierps resecentrum är 18 000 tkr. 
 

 
 
Projekt 1825 Dagvattendamm Örbyhus - Inför fas genomförande  
 
Projekt 1825 Dagvattendamm Örbyhus dnr KS 2018/440 har en beslutad 
totalutgift på 1 650 tkr enligt 2020-10-20, § 163 Dnr 2020/768. 
 

FAS inför 
genomförande 

Beslutad 
totalutgift 

Budget 
2023 

Behov 
ytterligare 
budget 2023 

Behov 
budget 
2023 

Beräknad 
totalutgift 

Tierps 
resecentrum 
 

10 000 tkr 
2022-02-15,§ 
32 Dnr 
KS/2022:46 
 

8 000 tkr 
 

7 200 tkr 15 200 tkr 18 000 tkr 

Summa Tierps 
resecentrum 

10 000 tkr 8 000 tkr 7 200 tkr 15 200 tkr 18 000 tkr 

      



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2023-01-31  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Projektet har under 2023 tilldelats en budget på 200 tkr. På grund av 
försenat genomförande beroende på detaljplaneändring, ytterligare 
utredningar samt ökade entreprenadkostnader finns behov under 2023 av 
ytterligare 1 586tkr. Beräknad totalutgift är 2 400 tkr.  Projektet 
medfinansieras från Länsstyrelsens Lona-medel med 684 tkr om 
anläggningen blir klar under 2023. 
 

 
Projekt 1370 Skorsten Masugn/Tobo- Inför fas genomförande  
 
Projekt 1370 Skorsten Masugn/Tobo har dnr KS/2023:96 i Lex samt dnr 
KS/2012:628 - Kulturmiljöprogram för Bruksgatan och 
Västerbruksvägen i Tobo. I kulturmiljöprogrammet bedöms bruksmiljön 
i Tobo som värdefull. Projektet att bevara skorstenen skulle bidra till att 
den värdefulla kulturmiljön kvarstår. 
 
Under 2020 och 2021 ansöktes det om bidrag från Länsstyrelsen för 
bevarande av kulturhistoriska miljöer. Under 2022 gjordes en ny 
bidragsansökan och bidraget blev beviljat. Inom bidragsansökan 
beviljades ett bidrag på 1 281 tkr som motsvarar 32% av de 
kulturhistoriska motiverade kostnaderna. Beräknad totalutgift för att 
återställa skorstenen är 4 000 tkr.  

 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till  

 Chef Samhällsbyggnadsenheten  
 Chef Medborgarservice 
 Ekonom Medborgarservice 
 Ekonomichef

FAS inför 
genomförande 

Beslutad 
totalutgift 

Budget 2023 Behov 
ytterligare 
budget 
2023 

Behov 
budget 
2023 

Beräknad 
totalutgift 

Dagvattendamm 
Örbyhus  

1 650 tkr 
2020-10-
20, § 163 
Dnr 
2020/768 

200 tkr 
 

1 586 tkr 1 786 tkr 2 400 tkr 

FAS inför 
genomförande 

Beslutad 
totalutgift 

Budget 
2023 

Behov 
ytterligare 
budget 2023 

Behov 
budget 
2023 

Beräknad 
totalutgift 

Skorsten 
Masugn/Tobo 

Finns ej 0 tkr 
 

4 000 tkr 4 000 tkr 4 000 tkr 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2023-01-23 KS/2023:120
  

  
   
  
    

 

Investeringsbudget Medborgarservice 2023 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att totalutgifter av projektmedel som baseras på den beräknade totalutgiften 
beviljas, samt 
 
att investeringsbudgeten utökas för Medborgarservice så att beslutade 
totalutgifter kan genomföras under 2023 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att uppdra till kommundirektören att se över prognos för innevarande 
investeringar under året och redovisa resultatet vid ett kommande 
sammanträde för kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Investeringar som har en beslutad totalutgift av 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige ska inför varje år tilldelas det 
anslag som behövs för att slutföra investeringen. Med anledning av 
utökning av totalutgifter under 2023 behöver 2023 års investeringsanslag § 
250 Dnr KS/2022:914 utökas för Medborgarservice.   
 
Investeringsramen för Medborgarservice 2023 beräknas utökas med 12 786 
tkr till 45 516 tkr. Investeringsramen för Exploateringsverksamheten 
kvarstår med 5 900 tkr. Total investeringsbudget blir 51 416 tkr för 
Medborgarservice och Exploateringsverksamheten. 
 
Beslutsmotivering  
 
Investeringsbudgeten 2023 för Medborgarservice behöver utökas med 
12 786 tkr på grund av utökade beräknade totalutgifter.  
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Barnrättskonsekvenser 
 
Beslutet påverkar bland annat barn och unga positivt genom en ökad 
tillgänglighet och säkrare miljö kring allmän platsmark.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
  
Efter färdigställda behovsutredningar och projektering för projekt över 45 
pbb har det påvisats ett behov av ytterligare investeringsmedel under 2023. 
Detta redovisas nedan med särskilda ärenden inför fas Genomförande för 
beslut om totalutgifter.  
 
Projekt 1222 Tierps resecentrum - Inför fas genomförande  
 
Projekt 1222 Tierps resecentrum har en beslutad totalutgift på 10 000 tkr 
enligt behovsutredning dnr: KS2021/1023.  
 
Projektet har under 2023 tilldelats en budget på 8 000 tkr. Efter 
projektering har utformningen, gestaltningen samt dagvattenhantering ökat 
i omfattning, trots nedskärningar och uteblivna områden. Även ökade 
entreprenadkostnader har bidragit till att projektet totalt har fördyrats med 
7 000 tkr. Behov av budget 2023 är därmed 15 200 tkr. Projektet 
medfinansieras från länsplanen med 5 000 tkr om ombyggnationen blir klar 
under 2023. 
 
Beräknad totalutgift för Tierps resecentrum är 18 000 tkr. 
 

 
 
Projekt 1825 Dagvattendamm Örbyhus - Inför fas genomförande  
 
Projekt 1825 Dagvattendamm Örbyhus dnr KS 2018/440 har en beslutad 
totalutgift på 1 650 tkr enligt 2020-10-20, § 163 Dnr 2020/768. 
 
Projektet har under 2023 tilldelats en budget på 200 tkr. På grund av 
försenat genomförande beroende på detaljplaneändring, ytterligare 

FAS inför 
genomförande 

Beslutad 
totalutgift 

Budget 
2023 

Behov 
ytterligare 
budget 2023 

Behov 
budget 
2023 

Beräknad 
totalutgift 

Tierps 
resecentrum 
 

10 000 tkr 
2022-02-15,§ 
32 Dnr 
KS/2022:46 
 

8 000 tkr 
 

7 200 tkr 15 200 tkr 18 000 tkr 

Summa Tierps 
resecentrum 

10 000 tkr 8 000 tkr 7 200 tkr 15 200 tkr 18 000 tkr 
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utredningar samt ökade entreprenadkostnader finns behov under 2023 av 
ytterligare 1 586tkr. Beräknad totalutgift är 2 400 tkr.  Projektet 
medfinansieras från Länsstyrelsens Lona-medel med 684 tkr om 
anläggningen blir klar under 2023. 
 

 
Projekt 1370 Skorsten Masugn/Tobo- Inför fas genomförande  
 
Projekt 1370 Skorsten Masugn/Tobo har dnr KS/2023:96 i Lex samt dnr 
KS/2012:628 - Kulturmiljöprogram för Bruksgatan och Västerbruksvägen i 
Tobo. I kulturmiljöprogrammet bedöms bruksmiljön i Tobo som värdefull. 
Projektet att bevara skorstenen skulle bidra till att den värdefulla 
kulturmiljön kvarstår. 
 
Under 2020 och 2021 ansöktes det om bidrag från Länsstyrelsen för 
bevarande av kulturhistoriska miljöer. Under 2022 gjordes en ny 
bidragsansökan och bidraget blev beviljat. Inom bidragsansökan beviljades 
ett bidrag på 1 281 tkr som motsvarar 32% av de kulturhistoriska 
motiverade kostnaderna. Beräknad totalutgift för att återställa skorstenen är 
4 000 tkr.  

 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till  

 Chef Samhällsbyggnadsenheten  
 Chef Medborgarservice 
 Ekonom Medborgarservice 
 Ekonomichef 

 
 
 

FAS inför 
genomförande 

Beslutad 
totalutgift 

Budget 2023 Behov 
ytterligare 
budget 
2023 

Behov 
budget 
2023 

Beräknad 
totalutgift 

Dagvattendamm 
Örbyhus  

1 650 tkr 
2020-10-
20, § 163 
Dnr 
2020/768 

200 tkr 
 

1 586 tkr 1 786 tkr 2 400 tkr 

FAS inför 
genomförande 

Beslutad 
totalutgift 

Budget 
2023 

Behov 
ytterligare 
budget 2023 

Behov 
budget 
2023 

Beräknad 
totalutgift 

Skorsten 
Masugn/Tobo 

Finns ej 0 tkr 
 

4 000 tkr 4 000 tkr 4 000 tkr 
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I tjänsten  
 
/HandläggareNamn/ 
/HandläggareTitel/ 
/Enhet/ 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

/Dokumentdatum/ /Ärendebeteckning/
  

  
   
  
    

 

Återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till  
kommunstyrelsen  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna rapporteringen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap. 4 - 5 §§ ska nämnderna redovisa  
till fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har  
lämnat till dem med stöd av 5 kap. 2 och 4 §§. 
 
Verkställande av kommunfullmäktiges beslut återrapporteras till 
fullmäktige två gånger om året. I rapporteringen redovisas samtliga 
uppdrag som är pågående, ej ännu verkställda samt sedan senaste 
rapporteringen, slutförda.  
 

Följande uppdrag till kommunstyrelsen är pågående eller ej ännu 
verkställda: 
Beslutsdatum Uppdrag Återrapportering  

2019-12-12 
§ 150 
 
2020-11-03 
§ 98 
 
2021-11-10 
§ 138 
 
2022-05-24 
§ 133 (KS) 

KS 2019:908 
Grundskolans organisation. 
Se över grundskolans 
organisation och lokal-
utnyttjande i syfte att 
organisationen följer lagen 
och att våra lokaler nyttjas på 
ett optimalt sätt, att inga 
större förändringar i grund-
skolans organisation görs 
förrän utredningen överläm-
nats till och hanterats i 
kommunstyrelse och 
fullmäktige.  

Verksamheten har lämnat 
en rapport. Ärendet har 
behandlats av 
kommunfullmäktige men 
återremitterats vid 
sammanträdet i nov 2021. 
Ärendet togs upp i 
kommunstyrelsen 
2022-05-24, och 
återremitterades återigen. 
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2021-04-07 
§ 39 

KS 2020:991 
Återkomma till 
kommunfullmäktige med 
förslag till ändrade 
ägardirektiv avseende 
avkastningskravet. 

Pågående. 

2021-06-08 
§ 75 

KS 2019:763  
Inrätta en digital 
ungdomspanel för unga upp 
till 18 år 

Pågående. 
Delrapport gjordes till 
kommunstyrelsen 
2022-06-21, § 139. 
En app som bland annat 
innehåller en 
ungdomspanel ska 
lanseras under första 
halvåret 2023.  

2021-06-08 
§ 75 

KS 2019:763  
Genomföra en årlig 
demokratidag för unga 

Pågående. 
Delrapport gjordes till 
kommunstyrelsen 
2022-06-21, § 139. 

2021-06-08 
§ 75 

KS 2019:763  
Utreda möjligheten att införa 
en demokratitrappa för elever 
i grundskolan 

Pågående. 
Delrapport gjordes till 
kommunstyrelsen 
2022-06-21, § 139. 

2021-06-08 
§ 75 

KS 2019:763  
Utreda möjligheten att införa 
e-förslag för alla medborgare 
i Tierps kommun 

Pågående. 
Delrapport gjordes till 
kommunstyrelsen 
2022-06-21, § 139. 
Utredningen förväntas 
vara klar våren 2023. 

2022-09-20 
§ 78 

2022:301 
Utreda möjligheten till en 
högre ersättning för 
hemsändning i syfte att lika 
ersättning ska utgå från 
samtliga kommuner i länet. 

I avvaktan på region 
Uppsalas beslut om 
inriktning för 
hemsändningsbidrag är 
arbetet pausat. 
 

2022-12-13 
§ 155 

2022:599 
Återremitterat ärende – 
Uppdrag att återkomma med 
förslag på Reglemente 
Uppdragsbeskrivning 
kommunalråd, oppositionsråd 
och gruppledare utifrån 
yrkandena i kommunstyrelsen  

Ej påbörjat 
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Följande uppdrag till kommunstyrelsen är sedan senaste 
återrapporteringen den 20 september 2022, slutförda: 
 
Beslutsdatum Uppdrag Återrapportering  

2021-12-14 
§ 178 

2021:972 
Sälja del av fastighet Tierp 
1:1, crosshallen 

Kommunstyrelsen tog 
beslut om försäljning 
§ 239/2022. 

2022-06-08 
§ 61 

2022:417 
I ärendet ”Nybyggnation av 
förskola i Örbyhus” - uppdra 
till kommunstyrelsen att 
uppdra till kommundirektör 
att utifrån Riktlinje för 
investeringar informera 
kommunstyrelsen om 
kostnaderna beräknas 
överstiga beslutad totalutgift 
med mer än 1% (dock minst 2 
prisbasbelopp) eller 1% i 
avvikelse på årshyran. 

Riktlinjen för 
investeringar kommer att 
följas. 
 

2021-11-10 
§ 123 

2021/64 
att i enlighet med kommun-
revisionens utlåtande 
avseende delårsrapport 2021 
uppdra till kommunstyrelsen 
att säkerställa att kommun-
styrelsens återkoppling av 
kommunens mål- och budget-
dokument är tillfredsställande 
i delårsrapport och årsredo-
visning. 

Nytt uppdrag i 
granskningsrapport för 
2021. Detta uppdrag är 
avslutat. 

2022-06-08 
§ 67 

2021:631 
att uppdra till 
kommunstyrelsen att revidera 
samtliga berörda 
styrdokument, inklusive 
ersättningsreglementet, 
utifrån de föreslagna 
förändringarna. 
(utifrån kommunfullmäktiges 
presidiums föreslagna 
organisationsförändringar)   

Berörda reglementen är 
reviderade och beslutade 
av kommunfullmäktiges 
sammanträden 2022-09-
20 och 2022-12-13 
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Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 Sekretariatet 

 
I tjänsten  
 
Kristina Sennblad 
Enhetschef 
Kvalitet och strategisk utveckling 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2023-02-03 KS/2023:37
  

  
   
  
    

 
 
Redovisning av ej besvarade motioner 2023 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att godkänna redovisningen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två  
gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.  
Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges sammanträden i februari  
och september.  
 
Följande motioner är obesvarade den 14 februari 2023: 
 

 Ansök om medlemskap i Klimatkommunerna, Alexander Karlsson  
(V) 2020-12-15* 

 Hälsans stig, Christina Holmström (S) 2021-03-03* 
 Krav gällande utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom 

vård och omsorg, Jonhas Åker (SD) 2021-04-07* 
 Inga fler räknade minuter!, Viktoria Söderling (S) 2021-04-07* 
 Arbetskläder till idrottslärare, Christina Holmström (S) 2021-04-

07* 
 Lokalbuss i Tierps köping, Viktoria Söderling (S) och Lars-Olof 

Färnström (S) 2021-12-14* 
 Redovisa kommunens koldioxidbudget, Alexander Karlsson (V) 

2021-12-14* 
 Industrikompetensen måste säkras, Viktoria Söderling (S) och 

Benny Larsson (S) 2022-09-20* 
 Insynsmandat i valnämnden, Mio Tastas Viktorsson (TList) och 

Elmer Pollak (TList) 2022-11-08* 
 Inför insynsplatser i kommunstyrelsen, Jenny Lundström (MP) 

2022-12-13* 
 Projekt ”Bli behörig till yrkesprogram i Tierp”, Veronica Mattsson 

(SD) 2022-12-13* 
 Sätt krav på regionen för att få till fungerande Upptåg!, Mio Tastas 

Viktorsson (TList) 2022-12-13* 
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 Lättnader för bygglov gällande energieffektivisering, Mio Tastas 
Viktorsson (TList) 2022-12-13* 

 Folkomröstningar 2024, Mio Tastas Viktorsson (TList) 2022-12-
13* 

 
*avses besvaras på kommunfullmäktige 2023-02-28 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 

Beslutet skickas till 
 Sekretariatet 

 
 
I tjänsten  
 
Pontus Stålberg 
Nämndsekreterare 
GS Ledningsstöd och Kvalitet och strategisk utveckling 
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Dokumentnamn 

Motionssvar    Datum Diarienummer 

2023-02-07 KS/2020:970
  

  
   
  
    

 

Svar på motion – Ansök om medlemskap i Klimatkommunerna, 
Alexander Karlsson (V) 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen  
 
Sammanfattning av ärendet 
Alexander Karlsson (V) föreslår i en motion kommunfullmäktige besluta  
 

- Att kraven för medlemskap uppfylls och ansöka om medlemskap i 
föreningen Klimatkommunerna. 

 
Ordförande i kommunstyrelsen, Sara Sjödal (C) svarar följande: 
Klimatarbetet är en högt prioriterad fråga och är en bärande del av 
kommunens målstyrning som utgår ifrån Agenda 2030. Oavsett vidden av 
engagemang och internt klimatarbete i en organisation är det resultatet som 
räknas. Klimatet kan inte vänta, en fras som är ganska sliten vid detta laget 
men pekar på att nu är det dags att agera utifrån det vi redan vet. Tierps 
kommun har de insikter och kunskaper som krävs för att veta vad som 
behöver göras, det kommunen behöver fokusera på är den resurskrävande 
delen som innebär genomförande av omställning. Därav avslås motionens 
förslag om att teckna åtaganden om ytterligare ett sammanhang för 
diskussion.  
 
I bifogat informationsunderlag redovisas för- respektive nackdelar med ett 
medlemskap. Vår bedömning i Alliansstyret är att Tierps kommun behöver 
fokusera på befintliga engagemang i exempelvis Länsstyrelsens 
hållbarhetslöften istället för ytterligare ett medlemskap. Inom ramen för 
hållbarhetslöftenas diskussioner mellan kommunerna i länet, regionen och 
andra aktörer har det vid flertalet tillfällen efterfrågats mer 
aktörssamverkan för att få till gemensamma insatser för större klimatnytta. 
Det är genom fokus på dessa sammanhang vi får ut mest klimatnytta för 
kommunens begränsade resurser och bygger upp bestående effekter för att 
mildra klimatbelastningen. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Förslaget till beslut innebär inga negativa barnrättskonsekvenser. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut – svar på motion 
 Bilaga – informationsunderlag från handläggare 
 Motion - Ansök om medlemskap i Klimatkommunerna, Alexander 

Karlsson (V) 
 
Beslutet skickas till  

 Motionären 
 Kommundirektören 

 
 
 
 
 
 



Bilaga 

 
 
 
Information om medlemskap i föreningen Klimatkommunerna  

Vad kan Tierps kommun få ut av ett medlemskap?  

 Föreningen Klimatkommunerna representerar medlemmarnas intressen på 
nationell nivå. Medlemmarna kan själva ta initiativ till att lyfta klimatfrågor och 
driva opinion genom föreningen. Ett medlemskap i klimatkommunerna är ett sätt 
att vara med och påverka den nationella politiken för att ge kommunerna bättre 
förutsättningar i klimatarbetet. Klimatkommunerna har till exempel deltagit i 
debatten om biogasens framtid och argumenterat för att regeringen måste skapa 
bra förutsättningar för biogasmarknaden att utvecklas.  

 Föreningen anordnar nätverksträffar tre gånger om året endast för medlemmar. 
Oftast lunch-till-lunch och på plats hos en av medlemskommunerna. Kommunerna 
bekostar resa och boende själva och föreningen står för mat.  

 Material att ta del av på de interna webbsidorna och en intern mejllista för 
kommunikation mellan medlemmarna.  

Kraven för medlemskap i Klimatkommunerna är att kommunen/regionen politiskt 
beslutar eller har beslutat om att arbeta för att: 

1. Kontinuerligt inventera utsläpp av växthusgaser 
2. Sätta upp mål för att minska utsläppen 
3. Ha en handlingsplan och genomföra åtgärder för att minska utsläppen 
4. Kontinuerligt informera om arbetet till nätverket. 

Några kommentarer:  

De fyra kraven för medlemskap uppfylls av Tierps kommun. Kravet som handlar om att 
informera nätverket om vårt arbete är inte särskilt omfattande. Det är inte obligatoriskt 
att kommunen engagerar sig i styrelsen. Detta enligt samtal med kansliet över telefon.  

Klimatkommunerna samlar goda erfarenheter och kunskap om hur kommunerna kan 
arbeta med att på olika sätt minska sina utsläpp. En del av detta går att ta del av genom 
deras nyhetsbrev och webbinarier, som är öppna även för icke-medlemmar.  

Varje medlemskommun har en politiker och en tjänsteperson som är kontaktpersoner för 
föreningen. Dessa finns med på en e-postlista som används för informationsspridning och 
diskussion i föreningen. Att få ut tillräckligt mycket av ett medlemskap förutsätter ett 
aktivt deltagande från både politiker och tjänstepersoner i kommunen.  

Kommunen deltar i sammanhang där vi kan påverka den nationella klimatpolitiken samt 
får stöttning och hjälp av andra kommuner och organisationer. Ett sådant exempel är 
Biodriv Öst och projektet Fossilfritt 2030 som kommunen är en aktiv del av. Ett annat 
exempel är de hållbarhetslöften för klimatet som kommunen antagit, som inte bara är en 

Informationsunderlag 
Sara Sjöqvist, Kvalitet och strategisk utveckling

2023-01-27 
Dnr. KS 2020/970



Bilaga 

konkret handlingsplan för klimatåtgärder utan också innebär tillgång till nätverk inom 
länet.  

För ett effektivt klimatarbete är det viktigt att kommunens resurser går till att ge största 
möjliga effekt – i detta fall minskning av CO2e – per investerad timme och krona. Ett 
medlemskap i en förening som klimatkommunerna bör föregås av en analys som visar att 
vi har behov av ett sådant nätverk.  

Ekonomiska konsekvenser av ett medlemskap:  

 Medlemskap 10 500 kr per år  
 Tre nätverksträffar per år då två personer deltar från kommunen: 96 timmar 

arbetstid samt kostnad för resa och boende.   
 Övriga timmar (utöver nätverksträffarna) för tjänstepersoner och politiker: totalt 

ca 100 timmar/år. 
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Svar på motion – Hälsans stig, Christina Holmström (S) 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen, samt 
 
att befintliga vandringsleder, promenad- och cykelstråk synliggörs och 
lyfts fram i kommunens utåtriktade kommunikation för bättre kännedom 
bland våra medborgare och besökare. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Christina Holmström (S) föreslår i en motion kommunfullmäktige besluta  
 

- Att kommunen anlägger en hälsans stig i en av orterna i 
kommunen. 

- Att man fortsätter anlägga i fler orter vart efter som. 
 
Ordförande i utskottet Samhällsbyggnad, Emma Lokander (M) svarar 
följande: 

Motionären citerar i motionen från HjärtLungs hemsida, men det står också 
att läsa på hemsidan:  

”Konceptet ägs av Riksförbundet HjärtLung. Det innebär att 
Riksförbundet HjärtLungs logotype ska förekomma i 
samband med all marknadsföring av stigen samt att 
HjärtLungs lokalförening ska bjudas in till samverkan i 
samband med utformning, invigning och andra aktiviteter 
kopplade till Hälsans stig. Hälsans stig marknadsförs genom 
kommunen, Riksförbundet HjärtLung samt på halsansstig.se 
och appen Hälsans stig.”  

Kommunen skulle alltså behöva utforma Hälsans stig enligt konceptets 
riktlinjer och grafiska profil samt stå för kostnaderna i samband med 
anläggning och underhåll. Konceptet skulle således ge merjobb och 
merkostnader som det inte finns resurser till i dagsläget, givet det 
ekonomiska läget. 
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Inom Tierps kommuns geografiska område finns redan idag flertalet 
vackra vandringsleder och promenadstråk, kulturhistoriska platser samt 
höga naturvärden. I budgeten för 2023 kan man läsa att:  
 
”Kommunen tillhandahåller ett flertal anläggningar och områden för 
träning, rörelse och hälsa. Exempel på dessa är sport- och motionshallar, 
specialsalar, ishallar, fotbollsplaner, utegym, friidrottsanläggning och 
motionsspår. Vintertid är skidspåren attraktiva besöksmål. Det finns tre 
inomhusbad i kommunen, dessa finns i Tierp, Örbyhus och Karlholmsbruk. 
Det finns även en utomhusbassäng i Örbyhus. I Kulturhuset Möbeln finns 
en boulehall med fyra banor. Fritidsbanken som finns på Vegavallen i 
Tierp, är ett kostnadsfritt bibliotek för idrotts- och fritidsutrustning. 
Möjligheterna att vandra, cykla, bada, fiska och utöva friluftsaktiviteter är 
stora i kommunen. Tillgången till friluftsliv är värdefull både för den 
enskilda människan och för samhället i stort. Det är också en betydande 
del i kommunens ansvar för folkhälsan. Att vistas i naturen kan medföra en 
rad positiva effekter för hälsan, till exempel minskad stress, stärkt kognitiv 
förmåga och förbättrad psykisk hälsa. Det främjar också fysisk aktivitet 
och ger möjlighet till sociala kontakter i en avkopplande miljö. I samarbete 
med bland andra Upplandsstiftelsen har ett antal speciellt utpekade 
Smultronställen i naturen tagits fram. Till smultronställena ska det vara 
lätt att ta sig och de ska ge förutsättningar för ett bra besök. I anslutning 
till Upplandsledens vandringsled genom kommunen finns öppna stugor för 
övernattning. Tämnaråns kanotled har förlängts och är nu på cirka fem 
mil. Bryggor för strandhugg, i och upptag har byggts. Kommunala 
naturbad finns i Mehedeby, Fagerviken, Ängskär, Lövstabruk, 
Karlholmsbruk, Ullfors, Ubblixbo, Tobo och i Tierp.” 
 
Motionären har haft delmålet 3.2 Säkerställa ett tillgängligt friluftsliv för 
alla, oavsett rörelseförmåga från budgeten i åtanke. Vi i Alliansen delar 
åsikten att folkhälsan är viktig. Därför, med tanke på allt det som Tierps 
kommun redan gör på området behöver vi bli bättre på att marknadsföra 
det befintliga utbudet av friluftsfrämjande aktiviteter. 
 
 
Barnrättskonsekvenser 
Förslaget till beslut innebär inga negativa barnrättskonsekvenser. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut – svar på motion 
 Motion – Hälsans stig, Christina Holmström (S) 

 
Beslutet skickas till  

 Motionären 
 Kommundirektören



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

 
2021-03-03  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 5 
Dnr 2021/56    
 
Anmälan av motioner  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att överlämna den inlämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande motion har lämnats in:  

- Hälsans stig, Christina Holmström (S) 
 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut 
 Inlämnad motion 

 
Beslutet skickas till 

 Kommunstyrelsen 
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Svar på motion – Krav gällande utdrag ur belastningsregistret 
vid anställning inom vård och omsorg, Jonhas Åker (SD) 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad 
 
Sammanfattning av ärendet 
Jonhas Åker (SD) föreslår i en motion kommunfullmäktige besluta  
 

- Att det vid anställningar inom den kommunala äldreomsorgen 
införs krav på utdrag ur polisens belastningsregister. 

- Att det vid anställning inom omsorgen för personer med 
funktionsvariation, boende med särskild service samt personlig 
assistans införs krav på utdrag ur polisens belastningsregister. 

 
Ordförande i utskottet för arbetsgivarfrågor, Emma Lokander (M) 
svarar följande: 
Äldre är en särskilt utsatt grupp när det gäller rån och bedrägerier. Var 
sjätte person mellan 65-84 år eller äldre uppgav i en rapport från BRÅ 
(2018) att de hade blivit utsatt för brott under det föregående året.  
Vi i Alliansen ser att det är av yttersta vikt att kunder och klienter inom 
vård-, omsorgs- och IFOs verksamheter ska känna trygghet i den omsorg 
som kommunen har ansvar för. För att finna brottsförebyggande åtgärder 
inom äldrevård och omsorg kan inspiration inhämtas från arbetet med barn 
och unga, som också utgör en sårbar grupp, där kontinuerliga kontroller 
sker av de anställda när arbetsgivaren begär in utdrag ur polisens 
belastningsregister. Skillnaden mellan äldre och de med funktionsvariation 
gentemot barn och unga, är att det enligt Skollagen (2010:800) är lagkrav 
på kontinuerliga registerutdrag vid anställning och därefter krävs 
återkommande kontroller årligen. För omsorgsverksamheten saknas 
motsvarande lagstiftning, och därför saknas också sanktionsmöjligheterna 
att agera som arbetsgivare. 
 
För flera av våra äldre och de med funktionsvariation är det i många fall 
endast vårdpersonalen som utgör de enda utomstående som de kommer i 
kontakt med, och därför har kommunens verksamheter sett behovet av att 
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implementera en rutin vid nyanställning som ställer krav på utdrag ur 
belastningsregistret. 
De som erbjuds anställning inom kort kommer behöva visa upp ett utdrag 
från belastningsregistret inför anställning.  
Rutinen ska inom kort implementeras i berörda verksamheter. Ett formellt 
beslut att rutinen ska gälla kommer tas av behörig tjänsteman och är alltså 
inte följd av ett politiskt beslut. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Förslaget till beslut innebär inga negativa barnrättskonsekvenser. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut – svar på motion 
 Bilaga – Förslag på rutin, utdrag ur belastningsregister VO och IFO 
 Motion – Krav gällande utdrag ur belastningsregistret vid 

anställning inom vård och omsorg, Jonhas Åker (SD) 
 
Beslutet skickas till  

 Joakim Larsson, gruppledare för Sverigedemokraterna 
 Kommundirektören 
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Förslag på rutin för begäran av utdrag ur belastningsregistret 
vid nyanställning inom VO och IFO 

 

Syftet med registerkontrollen 

Det är av yttersta vikt att kunder och klienter inom vård- och omsorgs och IFOs 
verksamheter kan känna trygghet i den omsorg som kommunen har ansvar för. 

Omfattning 

Alla som erhåller ny anställning inom vård- och omsorgs och IFOs verksamheter i 
Tierps kommun är skyldiga att lämna registerutdrag innan erbjudande om arbete 
lämnas. Skyldigheten gäller oavsett anställningsform och befattning. 

Registerkontroll ska även göras på personer som tilldelas praktik och läser på 
vuxenutbildning, yrkeshögskola (YH) eller högskola eller universitet (se mer 
information om hantering av praktikanter längre ner), samt de personer som via 
arbetsmarknadspolitiskaåtgärder ska placeras i våra verksamheter. Även 
personal som hyrs in från bemanningsföretag och konsulter som anlitas för ett 
särskilt uppdrag ska kontrolleras i det fall de tilldelas arbetsuppgifter i 
direktarbete med kunder. 

Observera att för redan anställd personal finns ingen skyldighet att begära in 
utdrag. Om en medarbetare avslutar sin anställning och sedan återanställs vid ett 
senare tillfälle ska personen uppvisa ett nytt utdrag om det har gått mer än 12 
månader sedan personen senast var anställd hos arbetsgivaren. Rekryterande 
chef ansvarar för att kontrollera om mer än 12 månader förflutit sedan personen 
senast arbetade inom förvaltningen. 

Hantering av registerutdragen 

1. Vid annonsering av lediga tjänster ska det finnas information om att 
verksamheterna kräver ett registerutdrag innan erbjudande om anställning: 

 Exempel på formulering till annonser gällande kravet om utdrag ur 
belastningsregistret 

Praktikanter från grundskola omfattas inte av registerkontrollen. Inte heller 
gymnasiestuderande såvida de inte gör sin praktik inom någon av vård och 
omsorgs barn- och ungdomsverksamheter. 

https://komin.enkoping.se/chefskanalen/stod-till-dig-som-chef/rekrytering-och-karriarutveckling/fordjupning-om-rekrytering-och-karriarutveckling.html#Inkluderakravetomutdragurbelastningsregistretiexternaannonser
https://komin.enkoping.se/chefskanalen/stod-till-dig-som-chef/rekrytering-och-karriarutveckling/fordjupning-om-rekrytering-och-karriarutveckling.html#Inkluderakravetomutdragurbelastningsregistretiexternaannonser
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2. Det är den som söker anställning som själv ska begära ett utdrag från polisens 
belastningsregister. Detta görs med hjälp av en blankett som finns på polisens 
hemsida (observera att det finns olika blanketter för olika verksamheter, se mer 
om detta längre ner). Normalt tar det ungefär två veckor att få det beställda 
utdraget. 

3. Utdraget ska överlämnas till rekryterande chef vid intervjun och får vara högst 
ett år gammalt. Observera att det är chefen som ytterst ska bevaka att utdraget 
har kommit arbetsgivaren tillhanda. Utdraget kontrolleras endast för 
slutkandidaten i rekryteringen, övriga utdrag lämnas åter. 

4. När registerutdraget har kontrollerats för slutkandidaten och 
anställningsavtalet ska skrivas i Anställningsguiden noterar ansvarig chef det på 
anställningsunderlaget genom att kryssa i rutan ”utdrag belastningsregistret” 
under rubriken Egenskaper. Detta är viktigt eftersom det fungerar som en 
kvalitetssäkring av att utdraget är kontrollerat. 

Chefen sparar inte utdraget utan lämnar tillbaka denna handling till personen (se 
dock särskilda regler nedan för anställda som ska arbeta med barn med 
funktionsnedsättning). 

Den person som inte har lämnat ett registerutdrag får inte arbeta, praktisera eller 
utföra uppdrag inom vård- och omsorgsförvaltningen eller socialförvaltningen. 

Olika blanketter för begäran om registerutdrag 

1. Det finns ett antal olika blanketter för utdrag ur belastningsregistret. För 
de enheter som utför insatser åt barn med funktionshinder ska en speciell 
blankett användas. Den heter "Registerutdrag för dig som ska arbeta 
med barn med funktionshinder (442.9)". 

2. För alla andra verksamheter ska ett allmänt utdrag ur 
belastningsregistret begäras in. Blanketten som används för detta heter " 
Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3)". Det finns en viss 
skillnad på dessa två blanketter. På blanketten som gäller för 
verksamheter med barn med funktionshinder finns en vattenstämpel 
som garanterar att den är äkta. 

När det gäller blanketten för personal som utför vissa insatser åt barn med 
funktionshinder så finns ett särskilt krav på arbetsgivaren att spara en kopia på 
utdraget i minst två år. Någon rättighet att begära in ett nytt utdrag för redan 
anställd personal efter två år föreligger däremot inte. 

Kommentar [HS1]:  Hur registrerings ska göras tittar vi 
på. 
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 På polisens webbplats hittar du blankett för kontroll av egna uppgifter i 
belastningsregistret 

Praktikanter 

Som tidigare angetts ska vi begära in utdrag ur belastningsregistret innan 
praktikanter från kommunal vuxenutbildning, KY/YH-utbildningar samt högskola 
och universitet (dock inte elever från grundskola och gymnasium) inleder sin 
praktik. 

Om det visar sig att en elev är dömd för något brott ska chef omedelbart ta 
kontakt med den lärare som är ansvarig för eleven. Det är först efter en dialog 
med läraren som en bedömning görs huruvida eleven kan göra sin praktik hos oss 
eller inte. 

Vid bedömningen ska hänsyn tas till typen av brott, allvarlighetsgraden, hur lång 
tid som passerat sedan brottet begicks, huruvida eleven har visat förbättring eller 
deltagit i åtgärder för att komma till rätta med sitt beteende. Syftet med denna 
hantering är att inte utesluta alla praktikanter som har en notering i sitt utdrag ur 
belastningsregistret per automatik. 

Bedömning av information i registerutdragen 

Anställning i vård- och omsorgsförvaltningen eller socialförvaltningen ska inte 
ske om registerutdraget visar att en person är dömd enligt vissa särskilt angivna 
brott: 

 Mord (3 kap. 1 § Brottsbalken) 

 Dråp (3 kap. 2 § Brottsbalken) 

 Misshandel (3 kap. 6 § Brottsbalken) 

 Människorov (4 kap. 1 § Brottsbalken) 

 Barnpornografibrott (16 kap. 10a § Brottsbalken) 

 Alla sexualbrott (6 kap. Brottsbalken) 

 Grovt rån (8 kap. 6 § Brottsbalken) 

 Narkotikabrott (Narkotikastrafflagen 1968:64) 

 Stöld och andra tillgreppsbrott (8 kap. Brottsbalken) 

I det fall en person istället har dömts för något av nedanstående brott, eller andra 
typer av brott om inte nämns här, görs en individuell bedömning av ansvarig chef 

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/


 
4 (6)  

  

huruvida anställning ska erbjudas eller inte. Huvudregeln är att anställning inte 
ska ske, men det är viktigt att varje gång göra en individuell bedömning. 

Vid behov ska samråd ske med HR-konsult och överordnad chef. I bedömningen 
ska hänsyn tas till typen av brott, allvarlighetsgraden, hur lång tid som passerat 
sedan brottet begicks, huruvida personen kan styrka förbättring eller deltagande 
i åtgärder för att komma till rätta med sitt beteende och brottets relevans för 
uppdraget. 

 Olaga hot och olaga tvång (4 kap. Brottsbalken) 

 Bedrägeri och trolöshet mot huvudman (9 resp. 10 kap. Brottsbalken) 

 Ekonomisk brottslighet (Se t.ex. Skattebrottslagen 1971:69 eller 11 kap. § 
5 Brottsbalken) 

Personuppgiftsbehandling 

Enligt dataskyddsförordningen är arbetsgivaren skyldig att redovisa på vilket sätt 
personuppgifter behandlas. 

Lagen om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med 
funktionshinder (2010:479) anger att arbetsgivare har en skyldighet att begära in 
registerutdrag för nämnd personalgrupp. En kopia på utdraget ska bevaras i 
minst två år från det att en anställning, ett uppdrag eller en praktik påbörjades. 
Kopian sparas i medarbetarens personakt i förvaltningens personalarkiv. 

Vård -och omsorg och IFO verksamheterna  begär även in ett registerutdrag för 
övrig personal utan särskilt stöd i lag. Detta i syfte att leva upp till de allmänna 
kraven på god vård, omsorg och stöd till våra vårdtagare och brukare, som anges 
i socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och 
Socialstyrelsens föreskrifter. Kopior på utdragen sparas inte utan lämnas tillbaka 
till kandidaten. 

Inkludera kravet om utdrag ur belastningsregistret i externa annonser 

Information om begäran om utdrag ur belastningsregister ska finnas med i 
annonstexten för tjänster inom vård- och omsorgs och IFOs verksamheter. 

Exempel på text som du kan kopiera in i annonsen: 

Det är av yttersta vikt att kunder och klienter inom vård- och omsorgs och IFOs 
verksamheter kan känna trygghet i den omsorg som kommunen har ansvar för. 
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Därför måste du visa upp ett utdrag från belastningsregistret innan erbjudande 
om anställning. 

Handläggningstiden för ett utdrag är cirka tre veckor och du beställer det själv via 
polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din 
ansökan så att du har allting klart om du går vidare i rekryteringsprocessen. 

Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. 

 Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats 

Kontrollera belastningsregistret innan erbjudande om anställning 

Rekryterande chef kontrollerar belastningsregistret på slutkandidat innan 
erbjudande om anställning. Vid behov ska samråd ske med HR-konsult och/eller 
överordnad chef. 

 

 

Frågor och svar från Enköpings kommuns införande av rutinen.: 

 

1. Är detta infört och beslutat för VO och Soc? Japp, det rullar på och funkar 
bra. Har för mig att facken tyckte det var bra att det infördes. Tror vi 
införde det precis innan pandemin. 

 

2. Är beslutet helt i linje med gällande lagstiftning, ingen lag som kommer i 
kläm? Det är det och ingen lag som kommer i kläm. Men det är inget 
tvingade. Vi kan inte kräva det av de som söker men dom gör sig själva en 
björntjänst om dom inte kommer in med det. Det tyder ju på att det 
kanske är något skumt som man inte vill visa. Enda gångerna vi kan kräva 
det är väl i samband med att man ska jobba med barn och när man med 
barn med funktionsnedsättning inom LSS. Då är det ett krav och 
särskilda delar av belastningsregistret som ska uppvisas. 

 

3. Om en slutkandidat inte vill lämna in utdraget blir det ingen anställning 
då? Nej då blir det ingen anställning. Det är ju inget som ligger inom 
ramen för den diskrimineringsgrundande lagstiftningen gällande 
anställning så vi kan ju välja vilken kandidat vi vill så länge vi håller oss till 
den lagstiftningen.  

 

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/


 
6 (6)  

  

4. Är det möjligt att krav ställa att utdrag ska lämnas in för att kunna bli 
anställd? Nej, krav kan vi inte ställa men som sagt, men så läge vi håller 
oss till diskrimineringslagstiftningen är det ingen som kan säga något om 
vem vi anställer. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

 
2021-04-07  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 34 
Dnr 2021/56    
 
Anmälan av motioner  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att överlämna de inlämnade motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande motioner har lämnats in:  

- Ökad säkerhet i hyresgästers förråd, Simon Brännström (SD) 
- Krav gällande utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom 

vård och omsorg, Jonhas Åker (SD) 
- Inga fler räknade minuter, Viktoria Söderling (S) 
- Arbetskläder till idrottslärare, Christina Holmström (S) 

 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut 
 Inlämnade motioner 

 
Beslutet skickas till 

 Kommunstyrelsen 





1 (2) 

 

   

Dokumentnamn 

Motionssvar    Datum Diarienummer 

2023-02-07 KS/2021:395
  

  
   
  
    

 

Svar på motion – inga fler räknade minuter, Viktoria Söderling 
(S). 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen  
 
Sammanfattning av ärendet 
Viktoria Söderling (S) föreslår i en motion kommunfullmäktige besluta  
 

- Att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda hur minutregleringen av 
vad personalen inom hemtjänsten ska bistå de äldre med helt 
avskaffas så att den äldre och undersköterskan själva kan 
bestämma hur de använder sin gemensamma tid. 

 
Ordföranden i utskottet Arbete och Omsorg, Lars-Göran Birkehorn 
Karlsen (M) svarar följande: 
 
Vård och omsorg tillämpar IBIC (individens behov i centrum) vilket 
innebär att planeringen grundar sig i den enskildes individuella behov av 
tidsåtgång för utförd insats.  
 
Planeringen för medarbetarnas arbetsdag är en viktig fråga utifrån ett 
arbetsmiljöperspektiv.  För att den dagliga planeringen ska kunna utformas 
så anpassat som möjligt sker planeringen inom respektive 
hemtjänstgrupp.  Detta ger också en möjlighet till flexibilitet om det 
uppstår förändringar för den enskilde av tillfällig karaktär.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Förslaget till beslut innebär inga negativa barnrättskonsekvenser. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut – svar på motion 
 Motion – Inga fler räknade minuter, Viktoria Söderling (S) 

 
Beslutet skickas till  
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 Motionären 
 Kommundirektören 

 
 
 
 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

 
2021-04-07  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 34 
Dnr 2021/56    
 
Anmälan av motioner  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att överlämna de inlämnade motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande motioner har lämnats in:  

- Ökad säkerhet i hyresgästers förråd, Simon Brännström (SD) 
- Krav gällande utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom 

vård och omsorg, Jonhas Åker (SD) 
- Inga fler räknade minuter, Viktoria Söderling (S) 
- Arbetskläder till idrottslärare, Christina Holmström (S) 

 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut 
 Inlämnade motioner 

 
Beslutet skickas till 

 Kommunstyrelsen 
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Svar på motion – Arbetskläder till idrottslärare, Christina 
Holmström (S) 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen  
 
Sammanfattning av ärendet 
Christina Holmström (S) föreslår i en motion kommunfullmäktige besluta  
 

- Att Tierps kommun håller idrottslärare med en uppsättning 
arbetskläder för inomhus- och utomhusidrott. 

 
Ordförande i utskottet för arbetsgivarfrågor, Emma Lokander (M) 
svarar följande: 
Inom Tierps kommun arbetar idag cirka 1700 tillsvidareanställda inom 
drygt ett 100-tal olika yrkesgrupper. Arbetsgivaren har utifrån lagstiftning 
och gällande kollektivavtal skyldighet att tillhandahålla skyddskläder och 
arbetskläder för vissa yrkesgrupper tex inom vård och omsorgsverksamhet 
eller kostverksamheten. Att utöver vad lagstiftning och kollektivavtal säger 
tillhandahålla fria arbetskläder till andra yrkesgrupper är inte ekonomiskt 
möjligt då detta skulle innebära stora belopp samt en svår gränsdragning 
vilka yrkesgrupper som skulle få fria arbetskläder. Motionären vill att 
kommunen ska tillhandahålla fria arbetskläder för yrkesgruppen 
idrottslärare vilket då skulle vara svårt att motivera i förhållande till andra 
yrkesgrupper där arbetsmiljöförhållandena är likvärdiga utifrån slitage.  
Kostnaden för en uppsättning arbetskläder och skor kan uppskattas till 70 
000 kr. Till detta tillkommer kostnader för upphandling och administration. 
Arbetsledningen måste även tillse att samtliga idrottslärare endast använder 
tillhandahållna kläder för att undvika förmånsbeskattning.  

En av kommunens största kvinnodominerade arbetsgrupp har arbetskläder, 
nämligen medarbetarna inom vården. De används helt i enlighet med 
skattemyndigheternas regler.  

Då även övriga lärarkategorier kan ha ett lika stort behov av arbetskläder 
blir det omöjligt att avgränsa införandet endast till idrottslärare. Kostnaden 
kommer då att bli betydande. Hur kläder och skor slits är naturligtvis 
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mycket individuellt, men nya skor och kläder behövs i någon mån 
införskaffas åtminstone en gång per år. 
 
Ett eventuellt införande av arbetskläder måste därför föregås av ett 
noggrant förarbete. Rutiner och administrationen måste finnas på plats och 
hänsyn måste tas till de ekonomiska konsekvenserna. En fråga som också 
måste ställas är om samtliga berörda lärare endast vill använda av sig 
arbetsgivaren tillhandahållna arbetskläder. Om så ej är fallet blir de 
förmånsbeskattade.  
 
Vi i Alliansen delar Holmströms åsikt att det är viktigt att värna om vår 
personal. Men tyvärr är den ekonomiska verkligheten inte sådan att det 
finns ett utrymme att lägga en betydande kostnad på arbetskläder utan en 
noggrann utredning om dess konsekvenser.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Förslaget till beslut innebär inga negativa barnrättskonsekvenser. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut – svar på motion 
 Motion – Arbetskläder till idrottslärare, Christina Holmström (S) 

 
Beslutet skickas till  

 Motionären 
 Kommundirektören 

 
 
 
 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

 
2021-04-07  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 34 
Dnr 2021/56    
 
Anmälan av motioner  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att överlämna de inlämnade motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande motioner har lämnats in:  

- Ökad säkerhet i hyresgästers förråd, Simon Brännström (SD) 
- Krav gällande utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom 

vård och omsorg, Jonhas Åker (SD) 
- Inga fler räknade minuter, Viktoria Söderling (S) 
- Arbetskläder till idrottslärare, Christina Holmström (S) 

 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut 
 Inlämnade motioner 

 
Beslutet skickas till 

 Kommunstyrelsen 



 
 
 

 
Motion – Arbetskläder till idrottslärare 
   
I många mansdominerade yrken är arbetskläder en självklarhet. I yrken där det arbetar flest 
kvinnor är det oftast tvärtom. Man får köpa sina egna kläder oavsett slitage. I skolans värld 
finns en grupp av lärare: idrottslärare som fortfarande 2021 måste tillhandahålla sina egna 
arbetskläder.  
Det här har alltid varit ett problem, då lärarna varit tvungna att ha dubbla uppsättningar av 
träningskläder för inomhus- och utomhusbruk då man oftast inte bär dessa fram och tillbaka 
varje dag mellan sitt arbete och sin fritid. Det betyder inte bara två par shorts och T-shirt, 
utan speciella inomhus- och utomhusskor, overall att ha på sig vid utomhusaktiviteter på vår 
och höst och kläder för simundervisning.  
En idrottslärare har ganska ofta undervisning i 2 ämnen och tillbringar i genomsnitt 12 av 
sina lektioner i idrottshallen eller utomhus. Det betyder också att kläder slits. Ska man då 
verkligen betala med sin lön för att kunna ha arbetskläder? 
 
Nu i Covidtider har en annan stress uppkommit för idrottslärare och det är att all 
idrottsundervisning bör hållas utomhus. I minusgrader på vintern krävs det då varma 
vinterkläder. Ska man vara tvungen att köpa sig en varm vinterjacka och varma täckbyxor för 
att kunna utföra sitt arbete? 
 
därför föreslår jag 
 

att  Tierps kommun håller idrottslärare med en uppsättning arbetskläder för inomhus- 
och utomhusidrott.  
 
Christina Holmström (S) 
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Svar på motion – Lokalbuss i Tierps köping, Viktoria Söderling 
(S) & Lars-Olov Färnström (S) 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Viktoria Söderling (S) & Lars-Olov Färnström (S) föreslår i en motion 
kommunfullmäktige besluta  
 

- Att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med UL utreda 
förutsättningarna för att etablera en lokal busslinga i Tierps 
köping. 

 
Ordförande i utskottet Samhällsbyggnad, Emma Lokander (M) svarar 
följande: 
Årligen sker kommunsamråd mellan Tierps kommun och Region Uppsala 
vilket är en politisk sammankomst med berörda tjänstepersoner på plats. Se 
de bifogade minnesanteckningarna från 2022 års samråd. Under punkten 6 
kan man se vad som presenterades från kommunen gällande kollektivtrafik 
kopplat till samhällsutveckling och diskussionen som följde.  
 
När det gäller ”lokalbuss” eller tätortstrafik finns det olika sätt att arbeta 
med trafikutvecklingsprocessen. Region Uppsala har t.ex. en pågående 
översyn av linjenätet i Bålsta, vilken finns att läsa om på Region Uppsalas 
hemsida. På tur i kölistan efter Bålsta är Knivsta/Alsike. Detta är uppdrag 
tagna av trafik- och samhällsutvecklingsnämnden (TSN) i Region Uppsala 
efter att Håbo kommun och Knivsta kommun initierat behovet om en 
förbättrad kollektivtrafiksförsörjning i deras respektive kommuner. På 
vårens kommunsamråd lyftes det att Tierp storleksmässigt borde ligga på 
tur för en översyn av kollektivtrafiken - egentligen är Skutskär något större 
men skillnaden är marginell. Detta för att se på vilka förutsättningar som 
finns för att förbättra möjligheterna att resa med kollektivtrafiken inom 
Tierps tätort. Region Uppsala menade att vi måste vara mer än 7000 
invånare för en översyn. Tierps kommun bemötte det med att vi inte 
behöver lika stora förändringar som större orter samt att vi troligen når 
7000 invånare när Siggbo är fullt utbyggt. Kommunen såg ett värde i 
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flagga för att vi önskade ställa oss på kölistan för att se på Tierps lokala 
förutsättningar. Det finns emellertid inget beslut i TSN om detta men de är 
medvetna om kommunens önskemål. 
 
Dialog mellan Tierps kommun och Region Uppsala förekommer således 
redan kring frågor om kollektivtrafiken. Det kan i sammanhanget också 
vara värt att påtala att det inte är kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelsen i Tierp som bestämmer uppdragen åt Region Uppsala. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Förslaget till beslut innebär inga negativa barnrättskonsekvenser. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut – svar på motion 
 Bilaga – Minnesanteckningar från kommunsamråd Tierps kommun 

och Region Uppsala 
 Bilaga – Inspel från Tierps kommun till Trafik- och 

Samhällsutvecklingsnämnden i Region Uppsala 
 Motion – Lokalbuss i Tierps köping, Viktoria Söderling (S) och 

Lars-Olov Färnström (S) 
 
Beslutet skickas till  

 Motionärerna 
 Kommundirektören 
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Kommunsamråd mellan Tierps kommun och Region Uppsala den 23 maj 2022 
Plats: Tierps kommunhus kl. 09:00 – 12:00  

1. Inledning och presentationsrunda 
Deltagare Tierps kommun: Sara Sjödal, Jenny Lundström, Jonas Nyberg, Helena Carlsson (till och 

med kl. 11), Anna Persson, Catrin Alvinder, Adam Nyström, Frida Johnson, Sara Sjöqvist 

(sekreterare)  

Deltagare Region Uppsala: Johan Örjes, Joel Gohari Moghadam (via Teams), Karin Svingby, Stefan 

Adolfsson, Dennis Solid, Daniel Lund och David Rylander.  

 

2. Uppföljning av förra kommunsamrådet 2021  
Föredragande: Stefan Adolfsson  

Kort sammanfattning av kommunsamrådet 2021, varav flera punkter återkommer under dagens möte. 

Fokus under mötet 2021 låg på länsplanen, Covid-19, trafikplanen, trafikutbudet för kollektivtrafiken, 

stationsanpassningar ostkustbanan, utveckling och behov vid väg 76, inriktning avseende drivmedel 

samt diskussioner om biogas.  

 

3. Länsplan och nationell plan   

Föredragande: Johan Örjes  

Nationell plan. Regeringsbeslut om nationell plan kommer sannolikt i juni. Finansieringen i förslaget 

till nationell plan är inte enligt det gällande fyrspårsavtalet. Regeringen kommer förhoppningsvis 

justera detta. Många organisationer och myndigheter i regionen har yttrat sig angående detta under 

remissrundan vilket visar på ett brett stöd i frågan och att många anser att fullföljandet av 

fyrspårsavtalet är viktigt. Länsstyrelsen i Uppsala län har ansvarat för en uppföljning av avtalet och de 

har konstaterat att staten inte lever upp till sin del av avtalet. Sannolikt påverkas inte genomförandet 

av stationsanpassningar som ska finansieras av både nationell plan och länsplan.  

 

Länsplan. 27 april tog regionfullmäktige beslut om länsplan. Det har varit svåra och tuffa 

prioriteringar. Länsplanen har fört fram att lagt kort ligger vilket innebär att samtliga namnsatta objekt 

i nuvarande planen föreslås genomföras. Det är fortsatt utrymme för den planerade gång- och 

cykelvägen mellan Tierp-Tierp Kyrkbyn i länsplanen.  

 

Dialog och reflektioner  

Beräkningar för finansiering av länsplanen gjordes innan inflationen höjdes. Det har ännu inte gjorts 

några nya bedömningar kopplat till det nya finansiella läget. Om det blir kostnadsfördyringar kan nya 

bedömningar komma att göras.  

 

Tierps kommun måste räkna med medfinansieringen av åtgärden GC Tierps – Kyrkbyn i länsplanen 

vilket troligen kommer vara belysning längs sträckan. Kommunen behöver titta på vad som gäller för 

investeringar som inte ligger på kommunal mark vilket då troligen ligger på driftsbudget och inte 

investeringsbudget. 

 

Gällande den planerade åtgärdsvalsstudien för sträckan Örbyhus – Örbyhus slott så finns det ett beslut 

i trafik- och samhällsutvecklingsnämnden om en 40/60-finansiering. Beslutet gäller tillsvidare trots att 

en planerad produktion ligger långt fram i tiden, men Region Uppsala menar att det finns inget som 

hindrar att man inte omprioriterar.  
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4. Coronaläget och framtida finansiering av kollektivtrafiken  

Föredragande: Karin Svingby  

Resandet i kollektivtrafiken har inte riktigt kommit upp i samma nivå de första månaderna (jan-mars) 

2022 jämfört mot 2019, det vill säga innan pandemin. Tappet i antalet resenärer har haft stor påverkan 

på intäkterna vilket påverkar möjligheten att utveckla enligt tidigare beslutade planer. Under 2021 var 

den totala biljettintäkter 54,8 % jämfört med försäljningen 2019. Men resandet går nu stadigt uppåt 

och i maj månad verkar det ligga mycket närmre 2019-års nivåer. I mars 2022 var den totala 

biljettintäkter 81 % jämfört med försäljningen 2019. Även kundnöjdheten har gått ner under 2021. 

Den låg på 62,5 % under 2021 jämfört med 66.1 % under 2020. 

 

Generellt kan sägas att läget för kollektivtrafiken aldrig har varit så osäkert som nu. Lågt förtroende 

för tågtrafiken orsakat av bland annat personalbrist, systemproblem och fordonsfel som tar tid att 

åtgärda på grund av brist på komponenter. Många väljer bil i stället för regionbussarna på grund av 

begränsad turtäthet och långa restider. Hemarbete och distansmöten har lett till förändrade 

resandemönster. Ökade bränslepriser slår även mot kollektivtrafiken. Drivmedelsstrategier är och 

förblir viktiga både för att minska kostnader och öka hållbarheten. Regionen jobbar nu mycket med 

hur dessa olika kriser ska hanteras.  

 

Allt resande i hela Sverige gick ner i mars 2020. Överflyttningen till det motoriserade resandet har 

skett i hela landet – hur får vi tillbaka dessa till kollektivtrafiken? Regionen kommer arbeta på flera 

sätt framöver:  

 

o Förenkla och anpassa biljettsortimentet.  

o Förenkla nyttjandet av kollektivtrafiken med funktioner från det digitala kundmötet. 

Underlättar med information om förseningar osv. Där satsar vi mycket pengar framöver.  

o Mobilitetsåtgärder kan äntligen dras igång  

 

Det är viktigt att vi har kontakt mellan Regionen och kommunen så att insatserna som görs kan få 

ännu större effekt. Mobilitetsveckan i oktober 2022 är ett sådant exempel på god samverkan. 

Kommunen kan vara med och sprida informationsinsatser. Vi behöver också arbeta gemensamt för att 

gynna cyklandet.  

 

Det finns en stor frustration hos resenärerna kopplat till otillräcklig information vid trafikstörningar. 

Det leder till att resenärerna tappar förtroendet för systemet. Mellan Uppsala-Stockholm informerar 

Trafikverket inte ordentligt om förändringar. Trafikverket har en ny regiondirektör som Region 

Uppsala nu har en pågående och öppen dialog med vilket är positivt.  

 

Sen information handlar ibland om att personalen väntar in i det sista med information tills de är helt 

säkra på att tåget inte kommer rulla. Vi behöver börja diskutera vad som ska prioriteras – information 

tidigt eller att invänta om problemet kan lösas i ett sent skede?  

 

Regionen håller just nu på att analysera nya resenärsmönster. Bland annat kommer ytterligare 

räkneverk tillkomma så att de finns i alla bussar. Tierps kommun tar gärna del av sådana analyser!  

 

Resvaneanalyser har tidigare gjorts tillsammans med större företag och handelsplatser i vissa 

kommuner. Tierps kommun kan tipsa om företag som kan vara intresserade av detta. Vi har t ex haft 

dialog med Atlas Copco angående detta och de har visat intresse. Vi har också stora arbetsgivare i 

Söderfors. Regionen tar med sig detta inspel!   
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5. Planering av T23 – tidtabellsåret 2023  

Föredragande: Stefan Adolfsson  

13 juni drar Keolis igång och kör regionbusstrafiken (förutom skolbussarna) vilket innebär nya fordon 

men troligtvis i princip samma personal. Allt kommer inte fungera klockrent från dag 1 men känslan 

inför bytet enligt Region Uppsala är att kollektivtrafiken kommer ta ett kliv framåt.  

 

Upptåget blir nu Mälartåg. TransDev avslutar och lämnar över till MTR (som i sin tur är upphandlat 

av Mälardalstrafik). Uppsala-Sala kopplas samman med trafiken vidare mot Västerås, men inga 

förändringar sker på sträckan till Tierp. Det är missnöjdhet bland personalen som inte har velat skriva 

på sina nya kontrakt om det inte framgår vilket ort de är stationerade vid. Det finns en oro för att det 

ska leda till omflyttningar mot deras vilja. Stationeringsorterna är klara och personalen har själva fått 

välja stationeringsort men det står inte i avtalet. Tierp finns numera inte som val av stationeringsort.  

 

En oro från Tierps kommuns sida är hur övergången till Mälartåg på sikt kan komma att påverka 

sträckor som är mera i ”periferin”. Ett sätt att arbeta med frågan är att stärka Mälardalstrafiks styrelse 

med fler representanter från Uppsala län.  

 

Det lyfts att det finns en problematik att hittegodsavdelningen enbart kommer finnas i Stockholm. 

Många resenärer som arbetar på Tierps kommun reser från Gävle och har således inte vägarna förbi 

Stockholm om de skulle glömma något på tåget.  

 

Inom arbetet med T23 (tidtabell) är regionens utgångspunkt att inga busslinjer ska dras in. Vissa linjer 

som idag har halvtimmestrafik kommer få timmestrafik efter klockan 22. Även enstaka turer kommer 

att försvinna. Besluten baseras på historiska resvanor och ingen av dessa linjer är under tider då många 

reser. Tierps kommun kommer att få se förslaget innan det beslutas.  

 

Det viktigaste vid sådana här förändringar är bra information till resenärerna där man även motiverar 

varför dessa förändringar sker.  

 

Paus  

 

6. Tierps kommun växer – utvecklingsfrågor och kollektivtrafiksutbud, mobilitet 
på landsbygden och tätortstrafik 

Föredragande: Adam Nyström och Catrin Alvinder 

Tierps kommun växer på flera platser:  

 

- Vi ser en trend där flera tidigare verksamhetslokaler omvandlas till bostäder. Vi har också sett 

en hel del varierande förfrågningar från företag, vilka är utspridda i olika delar av kommunen. 

Två tredjedelar av tomterna i företagsparken är sålda. Siggbo trädgårdsstad kommer att rymma 

400 bostäder i blandade upplåtelseformer. Just nu inväntar kommunen tillstånd att bygga en 

bro över bäcken, samt för diskussioner kring andra infrastruktursatsningar innan 

genomförandet kan komma igång. I kvarteret Lejonet har ett sju-våningshus färdigställts. Två 

ytterligare hus i sju våningar respektive fyra våningar påbörjas inom kort. Företaget som 

bygger släppte lägenheterna på sin hemsida förra veckan.  

 

Hela det f.d. Ica-kvarteret. Fem fastighetsägare har gått ihop. Bostäder på de övre planen. 

Inväntar buller och riskutredning.  
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- Exploateringen vid Karlholms strand har tagit fart de senaste ca 1 ½ åren då försäljningen av 

mark (som ägs av en privatperson) har sålts till ett 10-tal olika byggaktörer. Många 

bygglovsansökningar från området behandlas just nu av kommunen. En inflytt av nya invånare 

kan gå fort och få en stor påverkan på kommunen.  

- I Örbyhus får kommunen in en hel del förfrågningar. En fastighet i anslutning till stationen ska 

omvandlas till bostäder. I centrum skulle fyra punkthus byggas av det kommunala 

bostadsbolaget Tierpsbyggen AB. När det statliga stödet försvann samtidigt som byggpriset 

gick upp drog man dock i bromsen och projektet är pausat för stunden. En detaljplan för ny 

förskola är klar. I området västra Libbarbo kommer en ny detaljplan inom kort gå ut på 

samråd. Handlar i huvudsak om villabebyggelse men även lägenheter och förskola på sikt.  

- Den nya översiktsplanen kommer gå ut på externt samråd denna sommar.  

 

 

Reflektion och dialog  
Hur anpassas utbudsnivåerna av kollektivtrafik kopplat till kommunens utveckling?  

o Regionen kan arbeta för att anpassa dagens kollektivtrafik och det är viktigt att diskussioner 

kring detta påbörjas i ett tidigt skede. En åtgärd är till exempel att regionbusstrafiken genom 

tätorter läggs om med mindre justeringar för att öka tillgängligheten för fler när orter byggs ut. 

På sikt handlar det också om att utöka kollektivtrafiken för en ökande befolkning, vilket är en 

större utmaning och en längre process. Detta behöver även prioritera mot andra behov i länet. 

Det viktiga är att komma igång med diskussionerna tidigt.  

Inom kort kommer en inbjudan till alla kommuner angående kommande trafikbehov. Viktigt 

att även fortsätta ta upp detta i kommande kommunrundor. Regionen vill hela tiden förbättra 

det arbetet i dialog med kommunerna.  

 

Tätortstrafik i Tierp – enklare översyn av trafikering och linjedragning? Kan regiontrafiken svänga 

om i Tierp på ett annat sätt t ex runt Siggbo?  

o Tierp har idag mindre invånare än Storvreta och Skutskär. En översyn av tätortstrafik går vid 

7000 invånare. Mindre förändringar i turdragningar kan göras löpande. Handlar det om nya 

linjer behövs politiska beslut. Tierps kommun lyfter fram att när Siggbo är fullt utbyggt 

kommer Tierp med största sannolikhet passera invånarantalet på 7000.  

Kollektivtrafik och mobilitet på landsbygd – hur tar vi tillvara på skolbusslinjer?  

o Det pågår ett arbete med att vi ska ta ansvar för alla samhällsbetalda resor, även färdtjänsten, 

vilket kommer öppna upp möjligheter. Det saknas fortfarande finansiering för det arbetet.  

Vi måste samla reseunderlaget för att kunna jobba med mobilitet och även tillgängliggöra våra 

knutpunkter.  

Generellt är det viktigt och bra att kommunen tidigt kommunicerar till regionen på det här sätten om 

vilken utveckling som är på gång.   

 

7. Diskussionsfrågor från PM – se utvecklad beskrivning i PM bilaga Tierp 2022 

Föredragande: Sara Sjödal 

 

 



  2021-05-23 

 
 

   

 

a) Erfarenheter av tidigare vägplaneprojekt visar att en väl genomförd medborgarförankring 

är viktig. Hur kan vi tillsammans planera för en gemensam medborgardialog under 

samrådsperioden?  
 

Bra om vi är samlade i frågan inför samråd/intressentdialog kring vägplanen. Det känsliga kan 

ligga i att vägen enligt förslaget ska smalnas av, vilket brukar kunna väcka känslor. 

Samrådsperioden är under hösten 2022. Tjänstepersonerna i Region Uppsala och Tierps kommun 

håller kontakt.  

 

b) Tierps station kommer byggas om 2023, vilket är en del av ett större projekt. Frågan har lyfts 

om att byta namn på busshållplatserna till Tierps resecentrum. Hur hanteras den typen av 

frågor?  

 

Att namnge stationer är en nationell process. Har man en lokal benämning, som inte är detsamma 

som den nationella, kan det skapa otydlighet särskilt för besökare. Kundperspektivet är det 

viktigaste. Frågan kommer inte bara från Tierps kommun så det är något man behöver ta ett 

helhetsgrepp om. Tierps kommun jobbar med planeringen inför projektet nu och behöver veta 

relativt snart vad vi kan gå vidare med så att vi skyltar och kommunicerar rätt från början. Vi 

håller kontakten om detta.  

 
c) Skärplinge har flertalet statliga vägar inom tätorten som knyter an mot det prioriterade 

Roslagsstråket. Varken den pågående stråkutredningen eller den avslutade 

åtgärdsvalsstudien har tagit ett helhetsgrepp kring Skärplinge. Finns det anledning till att 

initiera en tätortsutredning för Skärplinge likt de som gjorts för Alunda och Morgongåva? 

Hur kan åtgärder i anslutning till de prioriterade stråken tas om hand för att få ett 

helhetsgrepp kring infrastruktursatsningarna?  
 

Kommunen och Regionen har hitintills inte tagit ett helhetsgrepp kring orten Skärplinge. Det 

finns mycket statlig väg i orten, inte bara 76:an som går igenom. Kommunen har inte full 

rådighet över vägnätet inom orten. Hur ska vi tänka framåt för det behövs ett helhetsgrepp om 

Skärplinge? Behövs en tätortsutredning? Åtgärdsvalsstudie?  Att slutförvaret av kärnavfall ska 

förläggas i Forsmark med många nya arbetstillfällen kommer även det att påverka Skärplinge.  

 

Regionen ser det som ett intressant och viktigt inspel. Svårt att se i dagsläget var det ligger i 

prioritet. Det är en fråga för regionen att ta med sig. Om det är något i Skärplinge som ska 

finansieras via länsplanen så måste det in i den processen. En tätortsförsjupning från 

kommunens sida behöver i så fall integreras med planer från Trafikverkets sida, därför kan det 

vara bäst att först göra en tätortsutredning som sedan kan visa om det skulle behövas en ÅVS.  

 

 
d) En förutsättning för att upphandla en biogasmack i Tierp som en tjänstekoncession är att 

Region Uppsala förbinder sig att ett antal bussar vid Tierpsdepån ställs om till biogas. 

Tierps kommun kan i sin tur förbinda sig att köpa in ett antal biogasbilar vilket ytterligare 

ökar möjligheten att en entreprenör kan etablera sig vid den utpekade fastigheten. Hur 

kommer vi vidare i frågan?  
 

Tierps kommun ska bli fossilfritt. Regionen och kommunen delar analysen att biogas är 

prioriterat, inte minst för att inte ”lägga alla ägg i samma korg”. För att inte endast förlita sig 

på HVO100 kommer delar av regionbusstrafiken drivas på RME. Det som hindrar 

etableringen av biogastankställe i Tierp är att det behövs ett större underlag för tankning för att 

ett företag ska våga satsa. Regionen har rådighet över depån. Det finns idag 22 bussar som 

regionen inom kommande år kommer behöva byta ut.  
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Regionen har ett uppdrag att titta på dessa 22 fordon som ska bytas ut. Vi vill hitta vägar 

framåt som säkerställer ett hållbart sätt att driva kollektivtrafik. Finns utmaningar för både 

HVO100 och RME. Det arbetet pågår och ska vara klart i år.  

 

Vi vet inte hur länge klimatklivspengarna finns kvar i regeringens budget. Det är därför 

önskvärt att vi kan komma framåt i frågan under året och söka medel från klimatklivet. 

Tjänstepersonerna tar arbetet vidare tillsammans.  

 

  

8. Stationsanpassningar på Ostkustbanan 

Föredragande: Stefan Adolfsson 

Stationsanpassningen ligger kvar i länsplanen och avser tre åtgärdsområden: 

1) Perrongförlängningen (Storvreta – Skutskär + Furuvik) 

2) Tillgänglighetsanpassning (Storvreta – Tierp) 

3) Resenärsmiljön och stationsområdet (Samtliga stationer) 

 

Inom Tierps kommun gäller att Örbyhus station ska genomföras 2024, Tobo och Tierps stationer 2027 

och Mehedeby 2030. Detta rullar på men det kan komma att krävas järnvägsplan i Örbyhus om det 

inte blir frivillig markåtkomst.  

 

Tierps kommun arbetar tillsammans med Trafikverket funktionsutredningen för Örbyhus och jobbar 

för att det ska bli frivillig markåtkomst. Har bra dialog med Trafikverket i detta arbete så det är 

regelbundet dialogmöten under utredningarnas framtagande. Kommunen kommer i samband med 

stationsanpassningen även starta upp planeringen av infrastrukturåtgärder och resenärsmiljön av 

Örbyhus stationsområde i angränsning till järnvägen.  

   

9. Frågor på PM  

Föredragande: Karin Svingby 

Utrymme för frågor och reflektioner lämnas öppet. 

 I Tierp hade resandet under pandemin bara minskat med 15 % vilket är mindre än övriga orter 

i länet. Varför? Det har inte gjorts någon djupgående analys kring varför det ser ut så. En 

förklaring kan vara socioekonomisk bakgrund. Många som bor i Tierp arbetar inom yrken där 

distansarbete inte var ett alternativ. För de som inte har tillgång till bil var kollektivtrafiken det 

enda alternativet. Tierp kommun ger inspel om att detta även bör vara ett lager när regionen 

gör förändringar i turtätheten på regionbusstrafiken.  

 Regionen och kommunerna bör jobba ännu mera gemensamt för att utveckla cykelturismen i 

länet. I Tierps kommun finns fina förutsättningar för detta.  

 En av busshållplatserna längst med 292:an i Söderfors där många skolelever kliver av och på 

är inte säker att röra sig till och från trots att hastigheten är sänkt till 50 km/h. Hållplatsen är 

planerad att byggas om inom Trafikverkets projekt Multikoll med ett genomförande under 

2022.  

Inga övriga frågor på PM.  

 

10. Avslutning och summering av dagens möte  

Föredragande: Sara Sjödal 
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Mötet avslutades och alla tackades för deltagande. Det är val i september och då kan det politiska läget 

förändras. Fortsatt kontinuitet i alla som diskuterats under dagen är viktigt, och tjänstepersonerna har 

en viktig roll för att det ska upprätthållas.  

  



LÖP NR Kommun Typ av behov/åtgärd

Börja med 1,
2, 3...

tex trafik till nytt
område,
tidtabellsjustering,
förändrad linjesträckning
mm

1

Tierps kommun Tierps tätort 
2

Tierps kommun
Siggbo Trädgårdsstad/
Tierp



Kort beskrivning av behov Trafikstartår Status

Beskriva vilka behov som har uppsått, varför trafiken
behöver ändras samt önskad trafik. I fallet detaljplan,
ange typ av exploatering, antal nya
bostäder/arbetsplatser som planeras mm.

Vilket år trafik
behöver vara på plats
för att synka med
kommunens plan,
tidigast 2024.

Status för detaljplan
eller andra åtgärder
som leder till behov.

Översyn av kollektivtrafiken i Tierps tätort. Tierps tätort
växer och behovet av tätare och mer flexibel trafik har
under en längre tid uppmärksammats av medborgare,
politiker och tjänstepersoner.

Kommunen önskar att
en trafiköversyn görs
efter att utredningarna
i Bålsta och
Knivsta/Alsike är klara.

Färdig detaljplan för ca 500 bostäder. Av dessa är ca
150 byggda. Vid en fullständigt genomförd detaljplan
ser kommunen ett behov av att förse området med
kollektivtrafik. Eventuella justeringar av befintliga linjer
skulle kunna vara en lösning. 2026 Projektering pågår



Bild över området Länkar till dokument

Markera området som berörs i karta om aktuellt. Rita in förslag på ändrad
linjesträckning.

Länkar till
projektdokument eller
övr. underlagsmaterial
som är bra att känna till



Källa

Tex
exploatör/medborga
rförslag/tjänstemän
på kommunen



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

 
2021-12-14  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 151 
Dnr 2021/56    
 
Anmälan av motioner  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att överlämna de inlämnade motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande motioner har lämnats in: 

- Lokalbuss i Tierps köping, Viktoria Söderling (S) och Lars-Olof 
Färnström (S) 

- Tierps Lugn, Krister Andersson (V) 
 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut 
 Inlämnade motioner 

 
Beslutet skickas till 

 Kommunstyrelsen 
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Dokumentnamn 

Motionssvar    Datum Diarienummer 

2023-02-07 KS/2022:195
  

  
   
  
    

 

Svar på motion – Redovisa kommunens koldioxidbudget., 
Alexander Karlsson (V) 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionens första att-sats besvarad, samt  
 
att avslå motionens andra att-sats  
 
Sammanfattning av ärendet 
Alexander Karlsson (V) föreslår i en motion kommunfullmäktige besluta  
 

- Att Tierps kommun öppet redovisar koldioxidbudgeten på 
hemsidan, samt 
 

- Att även redovisa i en tryckt folder som delas till alla hushåll i 
kommunen. 

 
Ordförande i kommunstyrelsen, Sara Sjödal (C) svarar följande: 
Redan idag redovisas koldioxidbudgeten på hemsidan och har gjorts så ett 
par år tillbaka i tiden: 
https://www.tierp.se/download/18.219c09301768e745e724cb0e/16100006
52093/Klimat-
%20och%20energiplan%20f%C3%B6r%20Tierps%20kommun.pdf   
(sid 9 i dokumentet, 2023-01-30) 
 
I års- och delårsredovisningarna som ligger på hemsidan redovisas sedan 
utvecklingen mot klimatmålen som är en del av styrningen av hela 
kommunkoncernen. Senaste redovisningen hittas här: 
https://www.tierp.se/download/18.737f31ae1828f295451c4a60/166253347
6738/%C3%85rsredovisning%202021%20Tierps%20Kommun.pdf  
(sid 48 i dokumentet, 2023-01-30) 
 
Att utöver redovisning på hemsidan trycka upp ca 10 000 foldrar för 
utdelning till alla hushåll är inget som är aktuellt i dagsläget då det är 
förenat med såväl en stor kostnad samt ger klimatpåverkan.  
 

https://www.tierp.se/download/18.219c09301768e745e724cb0e/1610000652093/Klimat-%20och%20energiplan%20f%C3%B6r%20Tierps%20kommun.pdf
https://www.tierp.se/download/18.219c09301768e745e724cb0e/1610000652093/Klimat-%20och%20energiplan%20f%C3%B6r%20Tierps%20kommun.pdf
https://www.tierp.se/download/18.219c09301768e745e724cb0e/1610000652093/Klimat-%20och%20energiplan%20f%C3%B6r%20Tierps%20kommun.pdf
https://www.tierp.se/download/18.737f31ae1828f295451c4a60/1662533476738/%C3%85rsredovisning%202021%20Tierps%20Kommun.pdf
https://www.tierp.se/download/18.737f31ae1828f295451c4a60/1662533476738/%C3%85rsredovisning%202021%20Tierps%20Kommun.pdf
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Det pågår ett arbete i tjänsteorganisationen med att ta fram former för 
kommunikation kring Agenda 2030 och årsbokslut. En fråga som det tittas 
närmare på i det arbetet är en översikt på tierp.se som redovisar hur det går 
för kommunen i Agenda 2030-frågorna. I det sammanhanget kommer det 
bli lättare att hitta informationen samlat kopplat till redovisning av 
koldioxidbudget på hemsidan. 
 
I argumentationen i bakgrundstexten kopplad till motionen tas Tierps 
kommuns ranking i Sveriges miljöbästa kommuner upp av motionären,  
 
”Tierps kommun förbättrade sitt miljöarbete och klättrade från plats 123 
till 52 i 2020 års kommunranking av Sveriges miljöbästa kommuner, men 
föll tyvärr tillbaka till plats 72 under 2021.” 
 
En viktig upplysning i detta sammanhang är att senaste placeringen för 
Tierps kommun i rankingen Sveriges miljöbästa kommuner är plats 44 
(2022). Det finns all anledning för oss alla att vara stolta över den positiva 
och tydliga utvecklingsresa vi har gjort senaste åren inom miljöarbetet. Ett 
tydligt resultat av styrning med bäring på Agenda 2030 och de globala 
odelbara hållbarhetsmålen inom de tre delarna av hållbar utveckling: 
ekonomi, den sociala biten samt miljö- och klimat. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Förslaget till beslut innebär inga negativa barnrättskonsekvenser. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut – svar på motion 
 Motion - Redovisa kommunens koldioxidbudget., Alexander 

Karlsson (V) 
 
Beslutet skickas till  

 Motionären 
 Kommundirektören 

 
 
 
 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunfullmäktige 

 
2022-03-01  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 4 
Dnr KS/2022:157, KS/2022:195 
 
Anmälan av motioner 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna den inlämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande motion har lämnats in: 
 

- Redovisa kommunens koldioxidbudget, Alexander Karlsson (V), dnr 
KS/2022:195 
 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut 
 Inlämnad motion 

 
Beslutet skickas till 

 Kommunstyrelsen  
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Dokumentnamn 

Motionssvar    Datum Diarienummer 

2023-02-07 KS/2022:714
  

  
   
  
    

 

Svar på motion - Industrikompetensen måste säkras, Viktoria 
Söderling (S) 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen  
 
Sammanfattning av ärendet 
Viktoria Söderling (S) föreslår i en motion kommunfullmäktige besluta  
 

- att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med kommunens 
industrier utreda om det går att hitta ett sätt att skapa feriepraktisk, 
där ungdomar får prova på och se vad det innebär att arbeta i en 
modern tillverkningsindustri, samt att uppdra till kommunstyrelsen 

- att söka samarbeten med lokala industriföretagen i syfte att åter 
starta ett väl fungerande industriprogram. 

 
Ordförande i Utskottet Barn utbildning och kultur, Lotta Carlberg 
(C) svarar följande: 
Intresset för industritekniska programmet bland gymnasielever är lågt över 
hela riket. När en tredjedel av eleverna i vårt samverkansområde nu i slutet 
av januari gjort sitt gymnasieval har endast fyra elever totalt i 
samverkansområdet valt industritekniska programmet. Underlag för att 
återinföra programmet på Högbergsskolan saknas alltså fortfarande. Vid 
höstterminens start för läsåret 2022/2023 var det endast 13 elever totalt i 
hela Uppsala län som valde att gå ett gymnasieprogram med inriktningen 
industri. Att det genom feriepraktik få flera elever till att välja 
industriprogrammet ser vi inte som en lösning.  
 
På Högbergsskolan finns motsvarande utbildning på vuxenutbildningen 
som i dagsläget startar fulla utbildningar. Den utbildningen ska vi vara 
stolta över och att det är så många vuxna som senare i livet har fått upp 
intresset för att arbeta inom industrin. Där finns också en mycket god 
samverkan med flertalet industriföretag i och utanför kommunen där 
eleverna blir erbjudna anställning efter fullgjord praktik. Den 
kompetensförsörjning vuxenutbildningen nu bidrar med är alltså långt mer 
effektiv än det tidigare gymnasieprogrammet med endast enstaka elever.  
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Även på gymnasienivå har kommunen ett mycket bra samarbete med 
industriföretagen runt om i Uppsala län genom Teknik college på både 
lokal och regional samverkans nivå.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Förslaget till beslut innebär inga negativa barnrättskonsekvenser. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut – svar på motion 
 Motion Industrikompetensen måste säkras, Viktoria Söderling (S) 

 
Beslutet skickas till  

 Motionären 
 Kommundirektören 

 
 
 
 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunfullmäktige 

 
2022-09-20  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 77 
Dnr KS/2022:157, KS/2022:714 

Anmälan av motioner 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna den inlämnade motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande motion har lämnats in: 
 

- Industrikompetensen måste säkras, Viktoria Söderling (S) och 
Benny Larsson (S), dnr KS/2022:714 
 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut 
 Inlämnad motion 

 
Beslutet skickas till 

 Kommunstyrelsen  
 



 

 

Motion 

 

Industrikompetensen måste säkras 

Tierps kommun bär på en stolt industrihistoria. I kommunen ligger Leufstabruk, som ibland 
kallas Sveriges första industristad och ett antal andra bruk. Men industrin är inte bara vår 
historia, det är i högsta grad vår samtid, men vi behöver agera för att det också skall vara vår 
framtid.  

Under de organiserade företagsbesöken har industriföretagare flertalet gånger lyft att 
industriprogrammet behöver utvecklas, och att de är intresserade av att vara med och bidra. 
Att det finns arbetskraft för alla våra tillverkande industrier är extremt viktigt för vår 
kommun. Om det inte finns anställningsbar arbetskraft kommer det till slut inte heller finnas 
kvar industrier. Idag sysselsätter kommunens olika tillverkningsindustrier ungefär 1000 
personer.  

Atlas Copco Tierpverken är vår kommuns största privata arbetsgivare, och har upprepat 
signalerat att de inte ansåg att den utbildning som eleverna som gått industriprogrammet på 
Högbergsskolan fått inte höll måttet. De startade därför ett eget traineeprogram tillsammans 
med Clock work för att säkra en utbildning av god kvalité. 

Vi måste säkerställa att industriprogrammet håller måttet för att utbilda anställningsbar 
arbetskraft. I dag arbetar våra industrier med dyra och avancerade maskiner som det inte är 
möjligt för skolan att köpa in i samma takt som utvecklingen sker. Men genom samarbete 
med våra lokala företag kan eleverna få möjlighet att få praktisk utbildning på plats på olika 
företag och i samarbete med skolan. För oss är det självklart att ta emot de utsträckta händer 
som näringslivet erbjuder. Tänk om Tierps kommun skulle kunna hitta ett sätt att skapa 
Sveriges modernaste industriutbildning genom ett väl fungerande utbyte med våra 
framgångsrika företag. 

Hösten 2021 anordnade Svenskt Näringsliv tillsammans med kommunen en arbetslunch i 
syfte att skapa ett bättre företagsklimat i kommunen. Under lunchen sa Mats Flood från  MF 
produktion något som fastnade hos mig. Han sa ”Ungdomar vet inte vad det är att arbeta inom 
industrin. Man har varit med pappa och renoverat hemma, så man vet något om vad bygg 
innebär. En del har en moppe eller epatraktor att mecka med och de gör att man söker 
fordonsprogrammet. Men få vet vad det innebär att arbeta inom industrin, och det kan vara 
förklaringen till att det är så få som söker industriprogrammet. Vi företagare vill hjälpa till, 
använd oss!” 

 



 

Tidigare fanns en satsning för att få tjejer att söka till tekniksidan. Istället för kommunal 
feriepraktik så var det en vecka med möjlighet att testa på teknik i syfte för att väcka deras 
intresse. Tänk om vi kunde hitta ett liknande upplägg tillsammans med kommunens företag. 
Till exempel att få testa att bygga lego på Atlas Copco för att förstå produktion enligt 
konceptet Lean eller göra sitt eget smycke hos GSP. Möjligheterna är stora och det vore en 
chans för våra ungdomar att få se mer av vad modern industri innebär, en chans för våra 
industriföretag att visa upp sig och för oss i kommunen att vara med och erbjuda fler 
ungdomar värdefull feriepraktik. 

Mot bakgrund av ovan nämnda problematik föreslår vi 

att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med kommunens industrier utreda 
om det går att hitta ett sätt att skapa feriepraktisk, där ungdomar får prova på 
och se vad det innebär att arbeta i en modern tillverkningsindustri, samt 

 
att uppdra till kommunstyrelsen att söka samarbeten med lokala industriföretagen i 

syfte att åter starta ett väl fungerande industriprogram. 
 
 
Tierp den 8 augusti 2022 
 
 
Viktoria Söderling (S)   Benny Larsson (S) 
Oppositionsråd   Ersättare i kommunfullmäktige



1 (2) 

 

   

Dokumentnamn 

Motionssvar    Datum Diarienummer 

2023-02-07 KS/2022:951
  

  
   
  
    

 

Svar på motion – Inför insynsmandat i Valnämnden, Elmer 
Pollack, Mio Tastas Viktorsson (TList) 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen  
 
Sammanfattning av ärendet 
Elmer Pollack, Mio Tastas Viktorsson (TList) föreslår i en motion 
kommunfullmäktige besluta  
 

- att § 2 i Valnämndens arbetsordning revideras till:  
 

Valnämnden består av sju ledamöter, sju ersättare och 
insynsplatser. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna 
en ordförande samt 1:e och 2:e vice ordföranden. Antalet 
insynsplatser ska vara tillräckligt för att alla partier i 
fullmäktige ska vara representerade. 

 
Ordförande i kommunstyrelsen, Sara Sjödal (C) svarar följande: 
Valnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. För mindre partier 
som ej tar platser av egen kraft i valnämnden är de beroende av samverkan 
med andra.  
 
Valnämnden och dess arbete är principiellt viktigt ur ett demokratiskt 
perspektiv för kommunens medborgare. Uppgiften att granska beslut som 
fattas i de demokratiskt valda forumen åligger dock främst de valda 
revisorerna på uppdrag av kommunfullmäktige. Till lekmannarevisorernas 
förfogande står KPMG som upphandlad revisionsbyrå för att stötta med 
fackmannamässig granskning.  

Vid valnämndens arbete i samband med val då röstsedlar ska räknas är det 
enligt lag fastlagt att allmänhet har tillträde för insyn. (Av vallagen 
(2005:837) framgår att all rösträkning är offentlig. Det gäller såväl den 
preliminära rösträkningen i vallokalen (11 kap. 1 §), som valnämndens 
rösträkning efter valdagen (12 kap. 1 §).) Det tillsammans med 
revisorernas uppdrag att granska är en grundläggande del i att öppet och 
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transparent bygga tilliten till det svenska valsystemet och i förlängningen 
tilliten till att de demokratiska processerna inte kan manipuleras. 

 
Barnrättskonsekvenser 
Förslaget till beslut innebär inga negativa barnrättskonsekvenser. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut – svar på motion 
 Motion - Inför insynsmandat i valnämnden, Elmer Pollack, Mio 

Tastas Viktorsson (TList)  
 
Beslutet skickas till  

 Motionärerna 
 Kommundirektören 

 
 
 
 
 



 
 

November 2022 

Motion till kommunfullmäktige i Tierps kommun: 

Inför insynsmandat i Valnämnden 
 
Valnämnden är den enligt lag nödvändiga instans som har hand om kommunens utförande av val 
och folkomröstningar. I nuläget får inte alla partier i Tierps kommun automatiskt någon form av 
representation i nämnden, vilket gör att de inte heller till fullo får möjlighet att ta del av vad som där 
sägs och hur besluten tas. 

Med en principiellt viktig nämnd som valnämnden är detta ett problem. En viktig faktor i 
allmänhetens tillit till valsystemet är just oppositionspartiers möjlighet att delta och granska beslut 
som berör valens genomförande.  

Tierpslistan anser att alla partier som inte annars skulle vara representerade bör tilldelas 
insynsmandat i Valnämnden, på samma sätt som KF:s arbetsordning idag tillåter för beredningar. 
Möjlighet till insynsmandat regleras av 4 kap. § 28 kommunallagen. 

Tierpslistan yrkar därför: 

• att § 2 i Valnämndens arbetsordning revideras till: 
 
Valnämnden består av sju ledamöter, sju ersättare och insynsplatser. 
Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna en ordförande samt 1:e och 2:e vice 
ordföranden.  
 
Antalet insynsplatser ska vara tillräckligt för att alla partier i fullmäktige ska 
vara representerade. 

Om motionen faller gäller den som vår reservation 

Elmer Pollack 
Mio Tastas Viktorsson 

 

 

Yrkande till fullmäktige i samband med anmälan av motionen den 8 november 2022: 

För enkelhetens skull bör motionen behandlas vid decemberfullmäktige i samband med att 
nämnden väljs för mandatperioden 2023 och framåt. På så sätt slipper vi eventuellt nyval i och med 
kommunallagens 4 kap. § 10. 

Tierpslistans grupp yrkar därför: 

• att kommunfullmäktige hemställer kommunstyrelsen att bereda ärendet enligt 5 kap. § 26 
KL och att kommunfullmäktige uppmanar kommunstyrelsen genomföra sin beredning inför 
decemberfullmäktige. 

• att motionen i den mån möjligt behandlas vid decemberfullmäktige.  

Om yrkandet faller gäller det som vår reservation. 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunfullmäktige 

 
2022-11-08  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 110 
Dnr KS/2022:951, KS/2022:957, KS/2022:157 

Anmälan av motioner 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att överlämna de inlämnade motionerna till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande motion har lämnats in: 

- Insynsmandat i valnämnden, Mio Tastas Viktorsson (TList) och 
Elmer Pollak (TList) dnr KS/2022:951 

- Valberedning per capsulam, Mio Tastas Viktorsson (TList) dnr 
KS/2022:957 

 
Beslutsunderlag 

 Inlämnade motioner 
 
Beslutet skickas till 

 Kommunstyrelsen 
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Dokumentnamn 

Motionssvar    Datum Diarienummer 

2023-02-07 KS/2022:986
  

  
   
  
    

 

Svar på motion – Inför insynsplatser i kommunstyrelsen, Jenny 
Lundström (MP) 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen  
 
Sammanfattning av ärendet 
Jenny Lundström (MP) föreslår i en motion kommunfullmäktige besluta  
 
-att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram förslag på reviderat 
reglemente för kommunstyrelsen där partier som har mandat i 
kommunfullmäktige men inte i kommunstyrelsen har insynsplatser i 
kommunstyrelsen på liknande sätt som i Östhammars kommun. 
 
Ordförande i kommunstyrelsen, Sara Sjödal (C) svarar följande: 
Kommunstyrelsen består av 15 ordinarie platser samt 15 ersättarplatser, 
sett i relation till antalet mandat i fullmäktige, 49 stycken så finns det en 
mycket stor andel av dessa som även har möjlighet att nå en ordinarie- 
eller ersättarplats i kommunstyrelsen. För mindre partier som ej tar platser 
av egen kraft i kommunstyrelsen är de beroende av samverkan med andra.  
 
Inför valet 2022 genomförde kommunfullmäktiges presidium enligt 
uppdrag från kommunfullmäktige en ordentlig organisationsöversyn med 
bäring på just kommunstyrelsens arbete och beredningsprocesser utifrån att 
Tierps kommun 2007 övergick till så kallat ”en-nämndssystem”. 
Översynen mynnade ut i en rapport (Översyn av befintlig utskottsstruktur 
och ersättningsreglemente för förtroendevalda) med förslag till 
förbättringar som hade brett stöd i den lokala politiken och föreslagna 
förändringar är genomförda eller i slutfasen av genomförande. Det är först 
efter valets utfall och därpå följande samarbetsförhandlingar som förslaget 
om insynsplatser från Miljöpartiet aktualiserats.  
 
Att sitta i kommunstyrelsen är både lärorikt och mycket intressant, därför 
är det alltid av intresse att om möjligt utöka antalet platser. Det 
konstaterades i rapporten att den nya möjligheten till breda beredningar 
(beredningsforum) under kommunstyrelsen möter upp önskemål om att fler 
ges möjlighet till delaktighet i kommunstyrelsens beredande arbete, detta 



2 (2) 

 

   

torde också gott och väl tillgodose önskemålet om insynsplatser som enbart 
i Miljöpartiets förslag har yttranderätt. Citat hämtat ur rapporten: 
 
”Presidiets slutsats är därför att arbetssättet med beredningar under 
kommunstyrelsen bör utvärderas först innan förslaget att tillsätta fler 
ersättare i KS aktualiseras. Beredningarna torde fylla den funktion som 
efterfrågats om fler instegsplatser.” 
  
Avslag på motionen föreslås med hänvisning till att Miljöpartiet får lyfta in 
sitt önskemål om insynsplatser med yttranderätt inför översyn av 
organisation inför nästkommande mandatperiod. 
 
Vi i Alliansstyret är fullt medvetna om att vi styr i minoritet. Vägen framåt 
är därför breda beredningar i större frågor med alla partier närvarande 
innan frågan når kommunstyrelsens sammanträdesbord. Ett exempel på det 
är just den tillfälliga beredningen under kommunfullmäktige kopplad till 
Centralskolan. Ett annat exempel är workshopformatet som tillämpas vid 
beredning av exempelvis nya vattentjänstplanen och avfallsplanen. I 
samtliga av dessa exempel har alla partier, oavsett storlek och oberoende 
om de har plats i KS eller ej, erbjudits plats. Utöver detta har alltid alla 
partier rätt att kontakta kommundirektören eller verksamhetschefer för att 
vid behov och intresse få enskilda dragningar eller göra studiebesök i 
verksamheten.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Förslaget till beslut innebär inga negativa barnrättskonsekvenser. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut – svar på motion 
 Rapport - Översyn av befintlig utskottsstruktur och 

ersättningsreglemente för förtroendevalda 
 Motion - Inför insynsplatser i kommunstyrelsen, Jenny Lundström 

(MP) 
 
Beslutet skickas till  

 Motionären 
 Kommundirektören 

 
 
 
 
 



 

Motion till kommunfullmäktige 
Inför insynsplatser i kommunstyrelsen 

Efter valet har de borgerliga partierna i Tierp valt att gå samman i ett svagt 
minoritetsstyre som har 18 mandat av kommunfullmäktiges 49 mandat. Man är inte 
ens den största minoriteten då Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tillsammans 
har 19 mandat. Alliansen kommer alltså vara beroende av att andra partier röstar på 
deras förslag för att deras politik ska bli verklighet. Samtidigt har kommunstyrelsens 
ordförande Sara Sjödal tidigare varit tydlig med att hon inte vill vara beroende av 
främlingsfientliga eller populistiska partier i sitt styre. En viktig förutsättning för det 
är att inkludera möjliga samarbetspartier i ett tidigt skede i beslutsprocessen för att 
öka förutsättningar för en politik som inte är beroende av främlingsfientliga eller 
populistiska krafter. 

I vår grannkommun Östhammar finns sedan länge insynsplatser i kommunstyrelsen 
för de partier i kommunfullmäktige som inte är representerade i kommunstyrelsen. 
Insynsplatser regleras i Östhammars reglemente för styrelser och nämnder och 
aktuell (46) paragraf lyder: 

”Insynsplats i kommunstyrelsen 

Parti i kommunfullmäktige som inte har ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen 
har rätt till en insynsplats. Fullmäktige utser förtroendevald till sådan insynsplats 
samt en ersättare. Ersättaren kallas om ordinarie har anmält förhinder. Den 
förtroendevalde har rätt att få närvara under kommunstyrelsens sammanträden och 
delta i överläggningarna men inte i besluten samt få sin mening antecknad till 
protokollet. Vid deltagande i sammanträde utgår ersättning enligt kommunens 
riktlinje för ersättningar till förtroendevalda.” 

 

Miljöpartiet yrkar därför att 

kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram förslag på reviderat reglemente för 
kommunstyrelsen där partier som har mandat i kommunfullmäktige men inte i 
kommunstyrelsen har insynsplatser i kommunstyrelsen på liknande sätt som i 
Östhammars kommun. 

 

Tierp 2022-11-15 

Jenny Lundström 

Miljöpartiet de Gröna



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunfullmäktige 

 
2022-12-13  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 146 
Dnr KS/2022:157, KS/2022:986, KS/2022:1045, KS/2022:1046, KS/2022:1048, 
KS/2022:1065, KS/2022:1066 

Anmälan av motioner 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna de inlämnade motionerna till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande motioner har lämnats in: 

- Inför insynsplatser i kommunstyrelsen, Jenny Lundström (MP), 
dnr KS/2022:986 

- Per capsulam-beslut i Valberedningen, Mio Tastas Viktorsson 
(TList), dnr KS/2022:1045 

- Folkomröstningar 2024, Mio Tastas Viktorsson (TList), dnr 
KS/2022:1046 

- Projekt ”Bli behörig till yrkesprogram i Tierp”, Veronica 
Mattsson (SD), dnr KS/2022:1048 

- Sätt krav på regionen för att få till fungerande Upptåg!, Mio 
Tastas Viktorsson (TList), dnr KS/2022:1065 

- Lättnader för bygglov gällande energieffektivisering, Mio Tastas 
Viktorsson (TList), dnr KS/2022:1066 
 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut 
 Inlämnade motioner 

 
Beslutet skickas till 

 Kommunstyrelsen  
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2022-04-08 
Kommunfullmäktiges presidiums rapport på uppdraget: 
Översyn av befintlig utskottsstruktur och ersättningsreglemente 
för förtroendevalda 
 
 
Avgränsning och förtydligande 
Synpunkter om nämndorganisation har kommit upp men utelämnats då det anses vara 
utanför vårt uppdrag. Även synpunkter om att bryta ur vissa delar ur nuvarande organisation 
för att bedriva dessa i nämndform har utelämnats. I de fall ersättning beskrivs i procenttal, 
avser det procent av en riksdagsledamots arvode. Det framgår ev. inte med tydlighet på alla 
ställen i förslaget. 
 
Arbetsmetod 
Presidiet har haft enskilda intervjuer med samtliga gruppledare för partierna, 
utskottsordförandena och med kommunrevisionens ordförande. Ett faktaunderlag har tagits 
fram över antal sammanträden och antal individärenden för utskotten barn och ungdom samt 
arbete och omsorg. Som komplement  till faktaunderlaget har även verksamhetschefen för 
IFO, Mikael Sjöberg, intervjuats. Ett antal frågeställningar har också lämnats för vidare 
utredning och juridisk granskning och resultatet från dessa har tillsammans med underlaget 
från intervjuerna legat till grund för det förslag som nu presenteras. 
 
Inledning 
Tierps kommuns nuvarande politiska organisation trädde i kraft den 1 januari 2007 efter ett 
omfattande utredningsarbete. Det var framförallt två viktiga utgångspunkter som ledde fram 
till förslaget till ny organisation, dels att stärka och vitalisera kommunfullmäktiges roll och dels 
att skapa en tydligare styrning av verksamheten. Beträffande kommunfullmäktige skedde det 
genom att skapa beredningar direkt under kommunfullmäktige och som skulle vara fristående 
från kommunstyrelsen. En viktig utgångspunkt var att kommunfullmäktige och dess 
beredningar skulle, utöver lagstadgade åtaganden, arbeta med långsiktiga frågor utifrån 
perspektivet ”Vad ska nås”. För att få en tydligare styrning togs de tidigare facknämnderna 
bort och det skapades en enda styrlinje från kommunstyrelsen till verksamheten. Inom 
kommunstyrelsen bildades utskott för beredning av ärenden till kommunstyrelsen och för att 
följa upp verksamheten. Utskotten har delegation på viss myndighetsutövning men utövar i 
övrigt ingen egen styrning av verksamheten. Kommunstyrelsen och dess utskott ska arbeta 
med frågeställningen ”Vad ska göras” utifrån vad kommunfullmäktige har beslutat om ”Vad 
ska nås”. 
 
Kommunfullmäktige 
Inga synpunkter har framkommit i intervjuerna som påverkar kommunfullmäktiges 
organisation. Ett önskemål som fler skulle se positivt på är att kommunfullmäktige initierar fler 
tillfälliga beredningar. Eftersträvansvärt är också att få kommunfullmäktiges ledamöter att i 
högre grad delta som politiker i medborgardialoger, speciellt som ledamöterna ibland inte har 
några andra uppdrag än i kommunfullmäktige. Det är också ett sätt att få fler instegsplatser, 
något som lyfts som ett önskemål från flera av gruppledarna. Det skulle kunna beaktas om 
det finns behov av att tydliggöra det i styrdokument. 
 
 
 
 



2 

Kommunstyrelsen 
En synpunkt som tagits upp i flera intervjuer är att nuvarande organisation begränsar antalet 
förtroendevalda och försvårar introduktion av nya politiker. Synpunkter om att utöka 
kommunstyrelsen med fler ledamöter har därför lyfts av flera. Presidiet vill dock inte utöka 
andelen ordinarie ledamöter då storleken på kommunstyrelsen då närmar sig 
kommunfullmäktige. Det är däremot juridiskt möjligt att tillsätta några ytterligare ersättare, för 
att öppna upp för fler inskolningsplatser. Det finns dock en risk att detta kan leda till att fler av 
kommunfullmäktiges ledamöter befinner sig i en jävssituation när kommunfullmäktige ska 
besluta om ansvarsfrihet. 
 
Ett annat sätt att bredda kommunstyrelsen som föreslagits är att öppna upp för att ha 
beredningar under kommunstyrelsen. En sådan berednings uppdrag ska ha en klar 
avgränsning och vara av sådan art att uppdraget kan slutföras inom en mycket nära 
tidshorisont. Beredningens syfte skulle vara att skapa ett bättre beslutsunderlag, en bredare 
förankring av förslaget och öppna upp för att involvera politiken i ett tidigare skede. Uppdraget 
skulle vara att bereda en fråga som är av principiell eller taktisk art, eller är av sådan vikt att 
kommunstyrelsen vill ge frågan särskild uppmärksamhet, trots att den egentligen hör hemma i 
ett utskott. Detta skulle delvis täcka den brist på fördjupning som lyfts från en del utskott. Det 
skulle också kunna öppna upp för att välja deltagare som hämtas utanför kommunstyrelsen, 
till exempel personer med specialistkompetens eller personer som är intresserade av en 
instegsplats. Ledamöterna i beredningarna ska dock nomineras av partierna. 
 
Presidiets slutsats är därför att arbetssättet med beredningar under kommunstyrelsen bör 
utvärderas först innan förslaget att tillsätta fler ersättare i KS aktualiseras. Beredningarna 
torde fylla den funktion som efterfrågats om fler instegsplatser. 
 
Presidiets förslag är: 
 
Att det inarbetas i kommunstyrelsens reglemente att kommunstyrelsen kan tillsätta egna 
beredningar.  
 
Att ramverket för kommunstyrelsens beredningar tas fram och beskrivs i lämpligt 
styrdokument. 
 
Utskott 
Generellt 
Någon synpunkt har kommit rörande antalet ledamöter i utskotten och man har då önskat en 
utökning av antalet ledamöter i utskotten. Presidiet ser ingen anledning till att justera antalet 
ledamöter eftersom det är baserat på antal ledamöter i kommunstyrelsen. En utökning skulle 
ge fler uppdrag än antalet ledamöter i kommunstyrelsen vilket ur flera synvinklar inte skulle 
vara bra. Möjligheten att fatta ordförandebeslut kan ibland vara avgörande för verksamheten, 
en förutsättning för att det ska vara möjligt är att utskottsordföranden också är ordinarie 
ledamot i kommunstyrelsen. 
 
En annan synpunkt rörande utskottens ansvar har varit att de ska ges beredningsansvar för 
budget och verksamhetsplan och att utskotten ska ha ett uppföljningsansvar mot budget. 
Detta anser presidiet vara en missuppfattning av det ansvar som redan ligger på utskotten. 
Det råder inget tvivel om att utskotten redan idag har ett tydligt uppföljningsansvar, hur detta 
tillämpas och vilken tolkning som gjorts av detta ansvar är i praktiken mycket olika mellan 
utskotten. 
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Presidiets medskick är: 
 
Att se över i utskottens styrdokument och arbetsordningar om det finns behov av att 
tydliggöra ansvar och befogenheter när det gäller utskottens uppföljningsansvar.  
 
Att utskottsordföranden skall väljas från kommunstyrelsens ordinarie ledamöter för att 
möjliggöra ordförandebeslut i utskotten. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU 
De synpunkter som kommit upp rör i huvudsak ersättarnas roll, någon har även lyft att det 
finns 5 ledamöter men bara 4 ersättare och önskat utökning med en ersättare.  
I KSAU deltar ersättare bara när ordinarie ledamot är frånvarande. Det innebär att man sällan 
får tjänstgöra. Med detta som bakgrund har även synpunkter funnits om att man måste vara 
påläst för att eventuellt delta, men inte får ersättning för det när man oftast inte deltar. 
 
Presidiets syn är att det inte finns någon anledning att förändra nuvarande arbetssätt. 
Angående ersättning utgörs ersättarna oftast av gruppledare, att vara insatt i aktuella ärenden 
torde ingå i en gruppledares roll och ersättning utgår i form av gruppledararvode. När man 
som ersättare tjänstgör utgår sammanträdesarvode och inläsningstid. 
 
Krisledningsnämnd 
Flera intervjuade har lyft synpunkter om att dagens reglemente som fastslår att KSAU också 
ska utgöra krisledningsnämnd, bör förändras. Krisledningsnämndens reglemente bör 
förtydligas med att nämnden har samma ledamöter som KSAU, och att nämnden är 
fristående och inte sammankopplas med KSAU. Synpunkterna har också varit att det skulle 
räcka med att krisledningsnämnden består av presidiet i KSAU.  
 
Presidiets syn på detta är att krisledningsnämnden är en fristående nämnd under 
kommunfullmäktige och bör betraktas som fristående. De ordinarie ledamöterna bör i detta 
fall bestå av presidiet i kommunstyrelsen. Det bör betonas att krisledningsnämnden har 
befogenhet att adjungera roller och kompetenser som kan behövas i nämnden beroende på 
typ av kris. Vi ser därför ingen anledning till att i grundbemanningen ha fler ledamöter än 
kommunstyrelsens presidium. 
 
Presidiets förslag är: 
 
Att krisledningsnämnden betraktas som fristående nämnd under kommunfullmäktige med tre 
ledamöter och tre ersättare och att ordinarie ledamöterna består av presidiet i 
kommunstyrelsen. 
 
Att reglementet för krisledningsnämnden justeras för att tydliggöra organisationen. 
 
Utskotten barn och ungdom, BoU, samt arbete och omsorg, AoO 
I de intervjuer vi genomfört är det utskotten BoU samt AoO som vi fått in flest synpunkter runt 
och där synpunkterna mest gått isär. Återkommande har varit olika förslag på var man ska 
behandla individärenden. 
 
Presidiet har därför själva försökt söka mer fakta som grund för vårt förslag. Vi har 
visualiserat den fakta vi fått runt utskottens beläggning i flera olika diagram, ett av 
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diagrammen visas nedan. Diagrammet visar hur antalet individärenden varierat över tid samt 
antalet extra sammanträden utskotten behövt kallas till för att klara handläggningstiden för 
ärendena. 
 
 
Som komplement till faktagranskningen har presidiet även intervjuat Mikael Sjöberg, 
verksamhetschef för IFO, för att få verksamhetens syn på dagens organisation och fördelar 
och nackdelar med den ur tjänstepersonernas perspektiv. 
 

 
 
 
Presidiet har efter att nogsamt granskat fakta och tagit hänsyn till synpunkter landat i följande 
förslag gällande BoU samt AoO: 
 
Att utskotten barn och ungdom samt arbete och omsorg behålls, och Kultur och fritid tillförs 
utskottet barn och ungdom. 
Utskottet barn och ungdom byter därför namn till utskottet utbildning och kultur. 
 
Att individärendena lyfts ut från dessa utskott. Ett nytt utskott bildas och placeras 
organisatoriskt under kommunstyrelsen, utskottet får namnet ”Utskottet för individärenden”. 
 
Att ledamöterna i utskottet för individärenden består av personer som finns tillgängliga ”i 
huset” exempelvis utskottsordförandena och oppositionsrådet. Utöver dessa utses 3 ersättare 
som endast deltar vid annan ledamots frånvaro. 3 ledamöter måste närvara för att utskottet 
ska vara beslutsmässigt. Ersättarna bör vara ordinarie i kommunstyrelsen för att möjliggöra 
att de ingår i socialjouren. 
 
Att arvode om 15% av arvodet för riksdagsledamöter utgår för ordförande i utskottet för 
individärenden samt  att arvode om 5 % utgår till vice ordförande samt ordinarie ledamot.  
I det fall oppositionsrådet ingår i utskottet utgår inget extra arvode då arvodestak föreslås 
införas. Sammanträdesarvode utgår inte till ordinarie ledamöter som får ett fast arvode. 
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Sammanträdesarvode utgår till ersättare då de deltar i sammanträde. 
 
Motivering: 
Vid behov av extra sammanträden, finns de föreslagna ledamöterna lätt och snabbt  
tillgängliga (i kommunhuset) i egenskap av sina roller. Många synpunkter har framkommit om 
svårigheten att sitta i dessa utskott som fritidspolitiker just på grund av att extra utskott 
sammankallas ofta och med kort varsel. Detta är mycket svårt att kombinera med annat 
arbete. 
Presidiet förordar också att extra sammanträden, så långt som möjligt, ska förläggas i 
anslutning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
Förslaget har granskats juridiskt och det har framkommit att JO har haft synpunkter på 
tillsättandet av utskott med få ledamöter med anledning av att det inte är lämpligt att beslut 
fattas av två personer varav en ordförande med utslagsröst. Presidiet anser ändå att detta 
förfarande skulle vara genomförbart, då utskottet för individärenden ska ha tre ersättare som 
tjänstgör vid behov. Tanken är då att beslut aldrig ska fattas av färre än tre personer. 
Presidiet anser då att JO:s farhågor är undanröjda och att det torde vara juridiskt möjligt att 
tillämpa föreslagen organisation. 
 
I flera intervjuer har det lyfts att socialjouren delas mellan ett fåtal personer som då får ha jour 
ofta. Nyligen har digital signering av beslut införts vilket har medfört en stor lättnad. 
I den föreslagna organisationen kan socialjouren fortfarande i första hand åligga ledamöterna 
i utskotten arbete och omsorg, utbildning och kultur samt utskottet för individärenden, men 
även andra ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen kan utses till detta om behov uppstår. 
Detta har granskats juridiskt och det finns inget hinder att de ordinarie ledamöterna i 
kommunstyrelsen har socialjour då kommunstyrelsen tillika är socialnämnd. 
Vid nominering av ledamöter till kommunstyrelsen bör dock de politiska partierna ta ett ansvar 
att lyfta detta med kandidaterna så att det är tydligt att socialjour ingår i uppdraget som 
ordinarie ledamot i kommunstyrelsen. 
 
Den föreslagna omorganisationen frigör tid för utskotten arbete och omsorg samt utbildning 
och kultur att i högre grad ägna sig åt strategiskt arbete och uppföljning av verksamheterna. 
Flera synpunkter har funnits på att framför allt skolans område får för lite utrymme i utskottet 
på grund av tidsbrist. På förekommen anledning, då tidsbrist anförts av flera, vill presidiet 
framhålla att det inte finns någon tidsbegränsning för utskottsmötena och att ordförande kan 
besluta om att till exempel hålla heldagsmöten för att ge tid för genomföra den styrning och 
uppföljning som det finns behov av. Hittills har utskotten alltid begränsats till en halvdag. 
 
I upplägget med ytterligare ett utskott bör inte kostnaderna inte bli avsevärt högre. 
Den kostnad som finns idag för att sammankalla till ett stort antal extra sammanträden 
minskar avsevärt (tid för tjänstemannaorganisationen samt arvoden och ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst). Utöver detta så är det rimligt att anta att heltidsarvoderade politiker kommer 
att ingå i utskottet och då utgår inget ytterligare sammanträdesarvode. Att hantera 
individärendena är ändå ett tungt uppdrag som kan vara mycket komplext och kräva mycket 
beredning varför vi anser att ett arvode med föreslagen nivå till ordförande och ledamöterna 
är berättigat. 
 
Slutligen ser vi det som en stor fördel att antal personer begränsas i utskott där 
individärenden behandlas. 
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Kultur och Fritid 
Nästan alla intervjuade har lyft att Kultur och Fritid behöver en tydlig hemvist i något av 
utskotten. Alla utskott har nämnts som tänkbara men totalt sett har BoU förordats. I det 
sammanhanget har några intervjuade då förutsatt att BoU omvandlas mer mot 
utbildningsutskott och att individärenden behandlas på annat ställe. I flera intervjuer har det 
påtalats att Kultur och Fritids samverkan med skola och socialtjänst är mycket värdefull. 
Ärenden som uppstår inom Kultur och Fritid men som rör dess anläggningar, dvs ärenden 
som rör fastigheter, bör dock behandlas i utskottet samhällsbyggnad. Presidiets förordar detta 
då det torde finnas lämplig kompetens för dessa frågor i SHB. 
 
Presidiets förslag är: 
 
Att Kultur och fritid läggs till i utskottet barn och ungdom och att det nya namnet på utskottet 
blir utskottet utbildning och kultur. 
 
Samhällsbyggnad, SHB 
Mycket få synpunkter har lämnats angående SHB, det framkommer dock att det är det utskott 
där ordförande idag har minst arbetsbelastning. Enda konkreta förslaget under intervjuerna 
har varit att trafikärenden flyttas från KSAU till SHB.  
 
I och med förslaget att ge Kultur och Fritid en hemvists i BoU, föreslår presidiet att ärenden 
rörande fritidsanläggningar (fastigheter och ev. markfrågor) flyttas till SHB. Detta för att 
utjämna ärendefördelningen och ordförandenas ansvarsområden. 
 
Presidiets förslag är: 
 
Att trafikärendena flyttas till utskottet samhällsbyggnad.  
 
Att Kultur och Fritids ärenden rörande fritidsanläggningar (fastigheter och ev markfrågor) 
flyttas till utskottet samhällsbyggnad.  
 
Förhandlingsdelegationen 
Förhandlingsdelegationens har lyfts i flera intervjuer som en något otydlig instans. 
Förhandlingsdelegation är ett namn som lever kvar från införandet av den ”nya 
organisationen”. På den tiden fanns behov av att markera en förändring via namnet, det 
behovet finns inte längre.  
 
För att förtydliga förhandlingsdelegationens ansvar och befogenheter föreslår därför 
presidiet följande: 
 
Att förhandlingsdelegationen omvandlas till utskottet för arbetsgivarfrågor och placeras under 
kommunstyrelsen. 
 
Att ledamöterna i utskottet utgörs av kommunstyrelsens presidium. 
 
Att reglementet till utskottet genomlyses med inriktning att förtydliga ansvarsområdet och 
avgränsningar.  
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Ersättningsreglemente 
Eventuella förändringar i ersättningsreglementet är förknippat med de beslut som fattas om 
organisationen. 
 
Generellt vill presidiet framhålla att enskilda uppdrags ersättningsnivå (%) alltid bör utgå ifrån 
uppdragets omfattning och ansvar. 
 
Presidiet anser också att miniminivån för uppdrag som t.ex. utskottsordförande, fortsatt ska 
vara 40%. Detta grundar sig i att man ska komma inom den gränsen för att anses ha 
anställningsliknande förhållandet, detta för att ge någon trygghet inom uppdraget. 
 
Presidiet instämmer också med de synpunkter som inkommit om att ett arvodestak bör 
införas. Med hänvisning till som tidigare nämnts, att ersättning skall utgå från uppdragens 
omfattning och ansvar anser vi att taket bör ligga under KSO:s nivå och att 90% därför är ett 
lämpligt tak. 
 
Fler synpunkter har inkommit om villkoren för ersättning till små partiers gruppledare och 
ersättare i kommunstyrelsen. Presidiet har tittat på hur arvodet för gruppledare står sig i 
förhållande till omfattning. Enligt dagens reglemente utgår ett gruppledararvode om 3,75% 
samt att det även utgår ett arvode om 3,75% per mandat. Till detta tillkommer 4 utbildnings-
dagar per år och mandat, dagarna går att dela ner till timmar. Detta måste anses tillräckligt för 
att uppfylla uppdraget. 
 
Däremot anser presidiet att det ska finnas möjlighet att fördela gruppledararvode inom partiet 
efter hur man väljer att organisera sig. Exempelvis om man vill ha en vice gruppledare och 
dela på arvodet. Idag utbetalas hela arvodet till gruppledaren. Denna synpunkt har också lyfts 
från flera av de intervjuade. Under intervjuerna har framkommit att det råder osäkerhet i hur 
utbildningsdagar kan tillämpas och flera har anfört att det behövs större flexibilitet avseende 
hur utbildningsdagar kan tas ut. Vid kontroll med Lönecentrum har det visat sig att det redan 
idag går att ta ut utbildningsdagarna i delar, ända ner till enstaka timmar (dock högst 8 timmar 
per utbildningsdag). Reglementet behöver därför förtydligas avseende hur utbildningsdagarna 
kan användas och vad som räknas till utbildningsdagar.  
 
Utbildningsdagar ska också gå att dela på mellan partier som slutit valteknisk samverkan.  
Detta bör kunna underlätta för mindre partier att utnyttja utbildningsdagarna vid fler tillfällen 
och för att få ersättning utöver gruppledararvodet. 
 
Det har också inkommit synpunkter angående ersättningar till kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Presidiet ser dock ingen anledning till att föreslå ändringar av dagens 
utformning av ersättningar.  
 
Reglementet bör också förtydligas att om inte uppdraget man är vald till, genom nominering 
av kommunfullmäktige, ger rätt till ersättning ska ersättning utgå från kommunen, detta ska 
gälla både ordinarie och ersättare. Ett exempel på detta är säkerhetsnämnden där ledamöter 
väljs av regeringen. 
 
Reglementet behöver förtydligas vad som gäller för uppdrag i samband med föräldraledighet 
och sjukskrivning. Presidiet har bett om en juridisk granskning om lämplig skrivning och 
förslaget är att den senaste tillämpade hanteringen slås fast i reglementet. 
 
I dagens reglemente utgår ersättning till valnämndens ordförande endast under valår. 
Det är inte helt enkelt att hitta en utformning av arvode som lämpar sig för det uppdraget. 
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Presidiet har gjort en omvärldsanalys med omgivande kommuner men valt att föreslå en egen 
lösning för Tierps kommun. Presidiets förslag är att öka arvodet till 3,75% (idag 1,875%) 
under valår och att det då även får täcka eventuellt arbete före och efter valåret, naturligtvis 
utgår mötesarvode enligt reglemente under hela mandatperioden. 
 
Presidiets förslag är: 
 
Att ett arvodestak om 90% införs. Arvode för KSO samt oppositionsråd fastställs dock separat 
i ersättningsreglementet. 
 
Att det ska finnas möjlighet att fördela gruppledararvode inom partiet efter hur man väljer att 
organisera sitt arbete.  
 
Att utbildningsdagar ska gå att överlåta mellan partier som slutit valteknisk samverkan.  
 
Att reglementet förtydligas att om inte uppdraget man är vald till, genom nominering av 
kommunfullmäktige, ger rätt till ersättning ska ersättning utgå från kommunen, detta ska gälla 
både ordinarie och ersättare.  
 
Att det förtydligas i reglementet vad som gäller samband med föräldraledighet.  
 
Att öka valnämndens ordförandes arvode till 3,75% (idag 1,875%) under valår och att det då 
även får täcka eventuellt arbete före och efter valåret.  
 
  
Revisionen 
Förslaget från kommunrevisionens ordförande Görans Karlssons skrivelse från 2021-11-25 
har granskats juridiskt och det kan konstaterats att det inte finns några hinder att tillstyrka 
förslaget. 
 
Presidiets förslag är: 
 
Att förslaget från kommunrevisionens ordförande tillstyrks och att revisionens reglemente 
omarbetas enligt förslaget. 
 
Kompetens 
Under intervjuerna har på olika sätt framkommit att det finns ett behov av att lägga en bättre 
grund vad de olika rollerna innehåller i förtroendemannaorganisationen. Det behöver 
förtydligas vilket ansvar partierna har i de förtroendevaldas kompetensutveckling och vilken 
roll kommunen har. Detta område ligger något utanför det uppdrag presidiet fick, men 
presidiet vill ändå lyfta förbättringsområden inför nästa mandatperiod. Först och främst så har 
partierna och framför allt gruppledaren en viktig roll i att informera den tilltänkta kandidaten 
om vad uppdraget innebär, både i omfattning och i tidsåtgång. Det har inkommit flera signaler 
om att brister i förståelsen för uppdragets omfattning ofta är orsaken till dåligt deltagande och 
avhopp. 
 
Ett ordentligt utbildningsprogram för politiker behövs. Partierna och kommunen har där olika 
roller att uppfylla. Kommunen ska stå för det som är direkt kopplat till den kommunala 
organisationen och de system som används, medan partierna måste utbilda i rollen politiker. 
Exempelvis ska partierna utbilda i sammanträdesteknik och den politiska verktygslåda som 
man har att använda i de sammanhang man väljs in i. Medan kommunen förutom utbildningar 
i t.ex. relevant lagstiftning och organisation också behöver säkerställa att de förtroendevalda 
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får kunskap i handhavande av system och hur man hittar information. Detta kan förslagsvis 
säkerställas genom en checklista och manual som t.ex. beskriver system, inloggningar, 
struktur på handlingar samt att all funktionalitet är på plats i politikernas Ipads. 
 
Även mer erfarna politiker som är nya i olika roller behöver få möjlighet att förstå sitt ansvar 
och sina befogenheter. Exempelvis har utskottsordförandena olika tolkningar på vilken nivå 
de ska utöva sin uppsiktsplikt, dvs. styrning och uppföljning. Förslagsvis upprättas 
rollbeskrivningar även för politiska roller där ansvar och befogenhet framgår. 
 
Kommunen har också ett ansvar i att möjliggöra goda kunskaper om hela kommunkoncernen 
och skapa förutsättningar för att politikerna har en god helhetsbild. Presidiets slutsats är 
därför att kommunfullmäktiges ledamöter i högre grad ska bjudas in till de genomgångar där 
man idag bjuder in kommunstyrelsen till exempel genomgångar av hel och delårsbokslut samt 
bolagens redovisningar. 
 
Underlätta rollen som förtroendevald 
I våra intervjuer har ett återkommande ämne varit svårigheten att kombinera förvärvsarbete 
med en eller flera politiska förtroendemannauppdrag. Flera gruppledare har lyft att man måste 
underlätta och skapa förutsättningar för våra fritidspolitiker.  
 
I presidiets diskussioner har vi haft med oss detta och flera av förslagen syftar till att 
underlätta att vara fritidspolitiker. Exempelvis möjlighet att dela utbildningsdagar mellan 
partier, att använda del av utbildningsdag, att lägga individärenden som ofta genererar extra 
utskott i ett separat organ. Även att öppna upp för att partierna själva kan fördela 
gruppledararvodet efter hur de väljer att organisera sig bör underlätta. Fasta mötesdagar och 
god planering är också något som är en förutsättning föra att kunna kombinera förvärvsarbete 
med förtroendeuppdrag. 
 
Nästa steg i presidiets uppdrag 
Presidiets har i denna rapport framställt ett antal förslag som också granskats så att de är 
möjliga att genomföra ur administrativ och juridisk mening. 
 
Vi ser att beslutsgången för våra förslag behöver tas i två steg. 
Steg 1 är att fatta beslut om vilka organisatoriska förändringar som ska genomföras. 
Steg 2 är att besluta om ersättningsreglementet och övriga ändringar i styrdokument till följd 
av beslut i steg 1. 
 
Vi i presidiet har för avsikt att lämna underlaget till Kvalitet & Strategisk utveckling och 
Ledningsstöd för att ta fram underlag för beslut i kommunfullmäktige. 
 
 
 
        Tierp 2022-04-06 
 
 
 
 
Anna Ahlin   Carola Freden  Bengt-Olov Eriksson 
KFO    1:e vice KFO   2:e vice KFO 
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 Bilagor: 
Sammanställning utredningar/ undersökningar som gjorts vid framtagande av förslaget. 

 Skrivelse från kommunrevisionen (Göran Karlsson), 2021-11-24  
 Sammanställning av gruppledarnas synpunkter efter remiss av utkast till förslag. 

Sammanställningen redovisar vilka ändringar som arbetats in i slutligt förslag. 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 1: 
 
 
Sammanställning utredningar/ undersökningar som gjorts vid 
framtagande av förslaget: 
 

 Vad säger lagstiftningen om antalet ledamöter och ersättare i KS? 
 

 Finns det några hinder att öppna upp för att KS får tillsätta beredningar? 
 

 Finns det några juridiska hinder att samla alla individärenden i ett organ.  
 

 Finns det något juridiskt hinder att ordinarie ledamöter i KS kan utses till att ha 
socialjour om behov av fler personer uppstår? 
 

 Hur ser den procentuella fördelningen ut mellan barn och vuxna av de ärenden som 
lyfts inom kultur och fritids verksamhet? 
 

 Vi vill att andra kommuners lösning på arvodestak undersöks och att ett förslag på hur 
införandet av arvodestak skulle kunna se ut i Tierps kommun tas fram. 
 

 Utred vad är administrativt möjligt att hantera  gällande delning av utbildningsdagar? 
 

 Utred hur andra kommuner och regioner hanterat reglementets skrivningar runt 
föräldraledighet?  
 

 Utred hur andra kommuner och regioner hanterat ersättning till valnämndens 
ordförande. 
 

 Presidiet planerar tillstyrka förslaget från kommunrevisionens ordförande som 
sammanfattats i skrivelse från 211125. 
Detta måste dock granskas juridiskt om något hinder föreligger att deras synpunkter 
införs i arbetsordningar och reglementen. 
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Bilaga 2, text kopierad från Revisorernas skrivelse. 
 
 
Till  
Kommunfullmäktiges  
Presidium 
 
Revisionen i Tierps kommun från och med 1 januari 2023.  
Revisionen har diskuterat revisionens roll om hur den kan utformas från och med att ny 
mandatperiod inträder 1 januari 2023.  
 
Antal ledamöter  
Revisionen består idag utav fem (5) ledamöter. Var och en är sin egen revisor men 
revisionen arbetar i en samlad revision. Detta innebär att det ska råda konsensus om de 
skrivelser/yttranden som avlämnas från revisionen. Kan konsensus inte uppnås har varje 
revisor rätt att lämna egen redogörelse. Detta bygger på att varje revisor är sin egen 
myndighet.  
 
Förslag; Vi föreslår att antal ledamöter i revisionen är oförändrat i sitt antal, alltså fem (5) 
ledamöter.  
Vi föreslår ändring i Revisionens reglemente §6 2st till följande:  
Ordförande ska hämtas ur något av de partier som inte ingår i en styrande samverkan.  
Vice ordförande utses av de partier som ingår i en styrande samverkan i kommunfullmäktige.  
 
Kommentar: Med hänvisning till nu rådande parlamentariska läge i kommunen med en 
kvintett som leder kommunen och som är i minoritet mandatmässig, så bör det i reglementet 
tas höjd för sådan ordning även kan vara rådande kommande mandatperioder. 
 
 
Lekmannarevisorer  
Enligt gällande reglemente för revisionen anges i § 5 att kommunfullmäktige utser 
lekmannarevisorer och suppleanter till kommunens aktiebolag och revisorer i kommunala 
stiftelser i det antal som fastställs för varje enskilt bolag.  
 
Vi föreslår, med hänvisning till revisionens oberoende ställning och att var och en är sin egen 
myndighet, att endast ordinarie lekmannarevisorer utses samt att dessa ska till antalet vara 
två(2) personer hämtade ur revisionsgruppen.  
Även dessa revisorer arbetar i en samlad revision men har rätt att lämna egen redogörelse 
om konsensus ej kan uppnås vid avgivande av skrivelser/yttranden. 
 
Kommentar till ovanstående:  
Dessa förslag innebär att nu gällande reglemente för revisionen vad avser § 5 behöver 
justeras.  
Även vad gäller respektive bolags bolagsordningar erfordras justeringar i berörda delar. 
 
Nuvarande ersättningsregler till Tierps kommuns förtroendevalda  
 
Årsarvoden till ordföranden § 4  
Till nedanstående ordföranden utbetalas årsarvode med följande procenttal av det årliga 
grundarvodet för ledamot av Sveriges Riksdag. 
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Revisionens ordförande erhåller, utöver sammanträdesarvode, 3,75% av ovan angivna 
grundarvode. Övriga ledamöter i revisionen erhåller endast sammanträdesarvode. 
 
Med hänvisning till vad som här ovan sagts om revisors ställning föreslår revisionen 
följande ersättningsregler; § 4 ERS 2018  
 
Med vår vunna erfarenhet av revisionsuppdraget kan konstateras att arbetet i revisionen har 
blivit mer och mer tidskrävande framför allt för ordförande och vice ordförande, något som 
motiverar ett högre arvode för dessa uppdrag. 
I uppdraget att vara ordförande och vice ordförande ingår utöver att arbeta i revisionen även 
att hålla kontakt med SKR, sakkunnig uppdragsledare, förbereda sammanträden, förbereda 
och planera revisionsarbetet på såväl kort som lång sikt.  
Varje ledamot av revisionen har dessutom att läsa in handlingar och protokoll för varje utskott, 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige för att få bakgrundskunskaper som ska utgöra grund 
för revisionens riskanalysarbete för kommande granskningar. 
 
Revisorernas ordförande 3,75%  Förslag: 7,5% 
Vice ordförande i revisionen   Förslag: 3,75%  
Övrig ledamot i revisionen   Förslag 1,875%  
 
Förslaget motiveras dels att revisorerna var för sig är självständiga även om 
granskningsarbetet sker i samlad revision.  
Detta innebär att skrivelser/yttranden som avlämnas bör det råda konsensus om.  
Kan konsensus inte nås har varje revisor rätt att lämna egen redogörelse.  
 
Arvode för förberedelsetid inför sammanträden § 10 ERS 2018.  
Vid deltagande i protokollfört sammanträde utgår arvode för förberedelsetid som inkluderar 
inläsning av handlingar, deltagande i gruppsammanträde, övriga förberedelser och förflyttning 
enligt följande:  
 
Vid strikt tolkning av denna ingress uppstår det ett problem vad gäller revisionen. Vid 
revisionens sammanträden skrivs endast minnesanteckningar, § 16 Revisionsreglemente för 
Tierps kommun. Vid exempelvis budgetäskande, frågor om jäv och intern förvaltning skrivs 
protokoll.  
 
Här ska texten kompletteras med följande text:  
Vid revisionens sammanträden upprättas minnesanteckningar, vilka ska jämställas med 
protokoll. 
 
Tillämpningsanvisning till reglementet ERS 2018  
Kommunrevisionen  
Revisorernas ordförande erhåller årsarvode.  
Nuvarande text; När revisorerna ordförande behöver närvara vid kommunstyrelsens eller 
kommunfullmäktiges sammanträden får hen timarvode för annan förrättning. När revisorer 
behöver närvara vid kommunstyrelsens eller kommunfullmäktiges sammanträden erhålls 
timarvode för annan förrättning.  
 
Revisionens förslag:  
När revisorernas ordförande/ledamot av revisionen närvarar vid kommunstyrelsens eller 
kommunfullmäktiges sammanträden får hen timarvode samt arvode för förberedelsetid 
(4 timmar)  
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Kommentar: Inför dessa sammanträden är deltagande revisor tvungen att på samma sätt, 
som annan ledamot i kommunstyrelse/kommunfullmäktige, som inför sedvanligt 
sammanträde förbereda sitt deltagande genom ex vis inläsning av handlingar, framtagande 
av material för redovisning.  
Här borde det dessutom vara möjligt att representationen från revisionen vid dessa 
sammanträden antecknas på samma tjänstgöringslista som den 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige använder sig av.  
Det har framförts att det är svårt att notera vår närvaro och särskilja från övriga ledamöter. 
Anges revisionens vht nummer och aktuellt konto föreligger det enligt vår åsikt inga 
svårigheter att göra denna särskiljning.  
 
Lekmannarevision i kommunala bolag.  
Det har tidigare framförts och tål att åter framföras. Revisionen är en oberoende part i den 
kommunala verksamheten. Revisionen är utsedd av kommunfullmäktige för att tillvarata 
kommunfullmäktiges intressen av att få en så rättvisande bild som möjligt av de kommunala 
bolagens verksamhet utifrån de av kommunfullmäktige fastställda ägardirektiven för 
respektive bolag.  
 
Revisionens förslag:  
Med åberopande av vår oberoende ställning anser vi att nuvarande ordning där respektive 
bolag fastställer revisionens arvode upphör och det arvodet ingår i revisionens budget. Vi 
anser även att de särskilda revisionsinsatser som lekmannarevisionen beslutar om ska ingå i 
revisionens budget för fördjupad granskning. Med sådan ordning kan revisionens oberoende 
ställning vidmakthållas och därtill utvecklas. Revisionen anser vidare att det av bolagen ska 
uttas en årlig avgift för att täcka lekmannarevisionens kostnader för arbetet i de bolagen.  
 
Kommentar:  
Det är svårt att i nuläget ange storleken på denna avgift men, i reda pengar bedöms den i 
dagsläget uppgå till 150 - 200 000 tkr per bolag för lekmannarevisorers deltagande och 
granskningar av bolagen.  
För att underlätta beräkningen anser revisionen att det bör vara en procentuell avgift i 
förhållanden till bolagens omsättning för att täcka kostnaderna för lekmannarevisionen och 
uttas i efterhand.  
 
 
Tierp 2021-11-24  
För revisionen  
 
 
Göran Carlsson  
Ordförande i kommunrevisionen  
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Bilaga 3: 
2022-03-07 presenterade presidiet ett utkast till förslag för gruppledarna. 
Gruppledarna fick sedan möjlighet att inkomma med synpunkter senast 2022-03-21. 
Synpunkter har inkommit från: 
Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet samt Centerpartiet. 
Nedan sammanfattas synpunkterna och presidiets kommentarer till dessa (kursivstil). 
 
Miljöpartiet 
Föreslår att organisationen skall ändras så att flera nämnder bildas. 
Vi avgränsade uppdraget till att omfatta utskottsstruktur, utifrån avgränsningen anser vi att det 
inte har ingått i vårt uppdrag att införa nämndstruktur, inte heller att tillsätta fler nya nämnder. 
 
Utskottet för arbetsgivarfrågor ska vara lika stort som övriga 4+3 
Utskottet behandlar strategiska frågor på delegation av KS. Därför bör ledamöterna bestå av 
KS presidium.  
 
Krisledningsnämnden – alla partier ska ingå med en representant antingen som ledamot eller 
ersättare. 
Nämnden är lagstiftad, så nämnd under KF måste det vara och är. 
De vi föreslår finns nära och snabbt tillgängliga i huset. 
Krisledningsnämnden kan besluta adjungera in kompetenser de anser viktiga tex samtliga 
gruppledare. 
 
Föreslår sk majoritetspott 
Detta förslag har inte lyfts av något annat parti utan endast av Mp. 
Det torde därför inte finnas majoritet för att genomföra detta och det ingår inte i det slutliga 
förslaget.  
 
Moderaterna 
Krisledningsnämnden, nuvarande personunion med KSAU kvarstår. 
Nämnden är lagstiftad, så nämnd under KF måste det vara och är. 
De vi föreslår finns nära och snabbt tillgängliga i huset. 
Krisledningsnämnden kan adjungera in kompetenser de anser viktiga tex samtliga 
gruppledare. 
 
Utskottet för individärenden - ordförandeskapet ska ej kopplas till de andra utskotten. 
Vi har ändrat skrivningen till: 
Att ledamöterna i utskottet för individärenden består av personer som finns tillgängliga 
i ”huset” exempelvis utskottsordförandena och oppositionsrådet.  
Det innebär att det inte är en tvingande koppling, men vi vidhåller ändå att det är den bästa  
lösningen, även om skrivningen möjliggör andra sammansättningar. 
 
Gruppledarnas arvode ska sänkas 
Vi tycker att gruppledarrollen är ett tungt uppdrag och har ett stort ansvar i att förmedla 
information och leda sin partigrupp på ett demokratiskt sätt. Detta ska återspeglas i arvodet 
och vi vidhåller att det ska vara oförändrat. 
 
Utskottsordförandens arvode ska baseras på arbetsinsats. 
Vi vidhåller att 40% ska vara minsta arvode då det behövs för att få räknas som 
anställningsliknande förhållanden. Detta för att ge dessa roller bättre ”anställningstrygghet”. 
Undantaget är utskottet för individärenden där vi föreslår lägre arvode. 
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Socialdemokraterna 
Trafikfrågorna ska vara kvar i KSAU (hänvisar till att KSAU har träffar med regionen) 
Presidiets synpunkt är att regionens träffar med kommunledningarna i länet rör strategi och 
utvecklingsfrågor inom området. Detaljfrågor rörande trafik och beslut runt dessa, tex 
hastighetsbegränsningar hör bättre hemma i utskottet samhällsbyggnad.   
 
Synpunkter rörande Förhandlingsdelegationen 
Vi förstår inte synpunkten. Vi föreslår just en renodling och breddning av uppgifterna. 
Förhandlingsdelegationen bereder redan idag ärenden till KS så förslaget innebär egentligen 
ingen skillnad. Arbetsgivarfrågorna är strategiskt viktiga frågor och bör därför behandlas av 
kommunledningen, därför vidhåller vi att utskottet ska bestå av KS presidium. 
 
Arvode till individutskottet 3,75 och 1,875%. 
Det kommer att vara ett omfattande beredningsarbete i synnerhet för ordförande men även 
för ledamöterna. Behovet av extra möten kommer inte att minska. Kostnaderna för utskottet 
finansieras mer än väl då sammanträdena för övriga två utskott minskar, Tjänstemännens tid 
för att organisera extra sammanträden samt att vissa roller i utskottet är hel och 
deltidsarvoderade. Presidiet föreslår därför i slutliga förslaget högre arvode än i utkastet. 
 
Vänsterpartiet 
KS tillfälliga beredningar- ej representerade partier behöver ha insynsplats. 
Det är KS som tillsätter ledamöter och ger uppdrag till beredningarna. Vi kan därför inte 
reglera detta i organisationsförslaget. 
 
Föreslår tre ersättare i utskottet för individärenden. Samt att alla ingår i socialjouren. 
Presidiet tillmötesgår förslaget och ändrar i det slutliga förslaget så att 3 ersättare föreslås. 
Om alla ska kunna ingå i socialjouren förutsätter det att partierna nominerar ersättare som är 
ordinarie ledamöter i KS. Det är alltså partierna som styr denna möjlighet. 
 
Taket för ersättning ska vara 60%. 
Vi vidhåller de nuvarande nivåerna i vårt förslag på 90% 
 
Centerpartiet 
Utskottet för individärendens ordf bör ha 15% i ersättning. 
Det kommer att vara ett omfattande beredningsarbete i synnerhet för ordförande men även 
för ledamöterna. Vi tillstyrker därför förslaget och ändrar arvodesnivåerna i slutförslaget. 
 
Ordf. uppdraget ska inte knytas till BoU o AoO. 
Vi har ändrat skrivningen till: 
Att Ledamöterna i utskottet för individärenden består av personer som finns tillgängliga ”i 
huset” exempelvis utskottsordförandena och oppositionsrådet.  
Det innebär att det inte är en tvingande koppling, men vi vidhåller ändå att det är den bästa  
lösningen, även om skrivningen möjliggör andra sammansättningar. 
 
Föreslår att utskottet barn och ungdom döps om till utskottet utbildning och kultur. 
Tillstyrks och ändras i förslaget.
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Dokumentnamn 

Motionssvar    Datum Diarienummer 

2023-02-07 /Ärendebeteckning/
  

  
   
  
    

 

Svar på motion – Sätt krav på regionen för att få till fungerande 
Upptåg!, Mio Tastas Viktorsson, Elmer Pollack (TList) 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen  
 
Sammanfattning av ärendet 
Elmer Pollack, Mio Tastas Viktorsson (TList) föreslår i en motion 
kommunfullmäktige besluta  
 
-att kommunen ska kräva sänkta biljettpriser för resor längs 
upptågssträckan tills regionen återupprättar en rimlig standard och 
service för trafiken.  
 
-att om regionen inte gör detta, kräva omförhandling av avtalet kring 
ansvar för den regionala kollektivtrafiken i syfte att få till en fungerande 
tågtrafik. 
 
Ordförande i kommunstyrelsen, Sara Sjödal (C) svarar följande: 
Region Uppsala är ansvarig kollektivtrafikmyndighet. Det innebär att 
beslutsrätten kopplat till biljettpriser ligger under det direkt folkvalda 
regionfullmäktige. Frågor kopplat till biljettpriserna längs Mälartågs 
sträckor inom Uppsala län hanteras uteslutande i Region Uppsalas 
fullmäktige. 
 
Förslaget som motionärerna lyfter som de önskar kopplat till uteblivna 
sänkningar av biljettpriser är formulerat som att Tierps 
kommunfullmäktige ska besluta att kräva omförhandling av avtalet kring 
ansvar för den regionala kollektivtrafiken i syfte att få till en fungerande 
tågtrafik. Det finns bara en tolkning som kan göras av det förslaget och det 
är att TList anser att kommunen bör återta ansvaret för kollektivtrafiken 
inom Tierps kommun. Det bedöms vara en extremt resurskrävande fråga 
och är knappast ej görbar kopplat till de delar av kollektivtrafiken som körs 
med tåg, vilket är beroende av regionövergripande aktör och förslaget är 
således inte aktuellt för att nå syftet om en fungerande kollektivtrafik i 
Tierps kommun med regionövergripande förbindelser.  
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Men om motionärerna ändå menat annorlunda med sin andra-attsats och 
istället syftar till att de föreslår att Tierps kommunfullmäktige ska kräva 
omförhandling av avtalet kopplat till MTRs drift av tågtrafiken som 
Mälartåg upphandlat? Då ska motionen som helhet avslås av den enkla 
anledningen att den behandlar två förslag som i dagsläget helt ligger inom 
regionfullmäktiges område och således ej ska tas upp för behandling i 
Tierps kommunfullmäktige. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Förslaget till beslut innebär inga negativa barnrättskonsekvenser. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut – svar på motion 
 Motion - Sätt krav på regionen för att få till fungerande Upptåg!, 

Mio Tastas Viktorsson, Elmer Pollack (TList)  
 
Beslutet skickas till  

 Motionärerna 
 Kommundirektören 

 
 
 
 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunfullmäktige 

 
2022-12-13  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 146 
Dnr KS/2022:157, KS/2022:986, KS/2022:1045, KS/2022:1046, KS/2022:1048, 
KS/2022:1065, KS/2022:1066 

Anmälan av motioner 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna de inlämnade motionerna till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande motioner har lämnats in: 

- Inför insynsplatser i kommunstyrelsen, Jenny Lundström (MP), 
dnr KS/2022:986 

- Per capsulam-beslut i Valberedningen, Mio Tastas Viktorsson 
(TList), dnr KS/2022:1045 

- Folkomröstningar 2024, Mio Tastas Viktorsson (TList), dnr 
KS/2022:1046 

- Projekt ”Bli behörig till yrkesprogram i Tierp”, Veronica 
Mattsson (SD), dnr KS/2022:1048 

- Sätt krav på regionen för att få till fungerande Upptåg!, Mio 
Tastas Viktorsson (TList), dnr KS/2022:1065 

- Lättnader för bygglov gällande energieffektivisering, Mio Tastas 
Viktorsson (TList), dnr KS/2022:1066 
 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut 
 Inlämnade motioner 

 
Beslutet skickas till 

 Kommunstyrelsen  
 



 
 

December	2022	

Motion till kommunfullmäktige i Tierps kommun: 

Sätt krav på regionen för att få till fungerande Upptåg! 
 

I december halveras avgångarna hos det som förut var Upptåget. Det innebär i praktiken lustmord på de 
orter som ligger längs linjen. Denna nerdragning sker på grund av att regionpolitikerna låtit Mälartåg ta 
över regiontrafiken. Mälartåg upphandlar i sin tur drift av kinesiska MTR, som har ett särskilt dåligt rykte 
som arbetsgivare.  

Situationen var förutsägbar. Personalen uttryckte oro inför att Mälartåg skulle ta över, men 
regionpolitikerna gick vidare ändå. Resultat blev föga förvånande att många anställda lämnade, vilket 
ledde till personalbrist och ständigt inställda avgångar. Den neddragna trafiken är tänkt som en 
kortsiktig lösning på detta. 

Två problem finns dock: 

För det första går det överhuvudtaget inte att lita på löften om bortre gränser på detta så kallade 
provisorium. Det är ett problem, inte minst eftersom en av konsekvenserna är att exempelvis 
vårdarbetare inte kan komma till sitt jobb i tid, vilket man kan läsa om i Arbetarbladet den 30/11.  

För det andra innebär detta att vår kommuns invånare betalar lika dyra tågbiljetter för hälften så 
mycket service. 

Tierps kommunstyrelses arbetsutskott har skickat en kritisk skrivelse till regionen om den halverade 
tidtabellen. Det räcker inte. Istället för att gnälla lite snällt vill vi sätta tänder och klor bakom våra krav. 

Till dess att regionen löst detta bör biljettpriserna sänkas för Upptågets resenärer. Detta kan 
regionpolitikerna exempelvis göra genom att tillfälligt revidera sin zon-karta, där resenärer som reser 
mellan länets yttre och inre delar i dagsläget betalar ett mycket högre pris än de som reser inom 
Uppsala. 

Tierpslistan driver både lägre priser och bättre geografisk fördelning av priserna även i vanliga fall, men 
det är en fråga för regionfullmäktige där vi idag inte finns representerade.  

 
Tierpslistan yrkar: 

• att kommunen ska kräva sänkta biljettpriser för resor längs upptågssträckan tills regionen 
återupprättar en rimlig standard och service för trafiken. 
 

• att om regionen inte gör detta, kräva omförhandling av avtalet kring ansvar för den regionala 
kollektivtrafiken i syfte att få till en fungerande tågtrafik. 

 

Om motionen faller gäller den som vår reservation 

Mio Tastas Viktorsson 
Elmer Pollack 
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Dokumentnamn 

Motionssvar    Datum Diarienummer 

2023-02-07 KS/2022:1048
  

  
   
  
    

 

Svar på motion - Bli behörig till yrkesprogram i Tierp, Veronica 
Mattsson (SD) 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen  
 
Sammanfattning av ärendet 
Veronica Mattson (SD) föreslår i en motion kommunfullmäktige besluta  
 

- Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur vi i ett första 
skede kan starta projektet ”Bli behörig till ett yrkesprogram i 
Tierp”, mot bakgrund av det som framförts i enlighet med 
motionstexten.  

- Att utreda kostnader för att starta projektet och genomföra det 
under ett år, och att efteråt utvärdera resultatet av projektet.  

- Att uppdra till kommunfullmäktige att fatta beslut utefter 
kommunstyrelsens utredning och arbeta in det i kommande års 
budget. 

 
Ordförande i Utskottet Barn utbildning och kultur, Lotta Carlberg 
(C) svarar följande: 
Att öka andelen elever som klarar kunskapsmålen för att få behörighet till 
gymnasieskolans yrkesprogram är något grundskolan redan arbetar med. I 
budget och verksamhetsplan för Tierps kommun 2023-2025 finns ett 
delmål 4.5 under Agenda 2030 målet 4 God utbildning för alla, som lyder: 
Andelen behöriga till gymnasieskolans yrkes- eller högskoleförberedande 
program ska öka på kommunens samtliga högstadieskolor.  
Till det finns det även ett särskilt uppdrag 6.2.b Fokus på tidiga insatser 
och förebyggande arbete för högre resultat.  
 
Arbetet pågår med insatser för att flera elever ska klara kunskapsmålen och 
öka behörigheten till gymnasieskolans yrkesprogram. Bland annat 
anordnas lovskola. Vid vårterminens slut 2022 var 76% av eleverna 
godkända, efter sommarlovskolan hade det ökat till 82,59%.  
 
 
Andra satsningar som gjorts under 2022 var att tillsätta medel för att skolan 
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i samverkan med IFO kunde anställa flera kuratorer som bland annat ska 
hjälpa de elever som har hög frånvaro till följd av psykisk ohälsa och andra 
sociala problem. Arbetet med förebyggande och hälsofrämjande arbete har 
även det förtydligats.  
 
Samtliga grundskolor deltar under läsåret 2022/2023 i utvecklingsprojekt 
kring beetendestöd, trygghet och studiero i samverkan med olika 
universitet vilket förväntas ge ytterligare utveckling i rätt riktning.  
 
Parallellt med detta görs en satsning där ytterligare sex 
speciallärare/specialpedagoger anställts på grundskolan för att öka 
tillgången till specialpedagogisk kompetens och säkerställa att alla elever 
får det stöd och anpassningar som de har rätt till. Från och med 2023 
genomförs inom ramen för Skolverkets riktade insatser även en 
åtgärdsplan för nyanlända och flerspråkiga barn och elevers lärande. 
 
Avslag på motionen föreslås då arbetet för att få flera elever att klara 
kunskapsmålen och bli behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram redan 
pågår.  
 
 
Barnrättskonsekvenser 
Förslaget till beslut innebär inga negativa barnrättskonsekvenser. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut – svar på motion 
 Motion  Bli behörig till yrkesprogram i Tierp, Veronica Mattsson 

(SD) 
 
Beslutet skickas till  

 Motionären 
 Kommundirektören 

 
 
 
 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunfullmäktige 

 
2022-12-13  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 146 
Dnr KS/2022:157, KS/2022:986, KS/2022:1045, KS/2022:1046, KS/2022:1048, 
KS/2022:1065, KS/2022:1066 

Anmälan av motioner 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna de inlämnade motionerna till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande motioner har lämnats in: 

- Inför insynsplatser i kommunstyrelsen, Jenny Lundström (MP), 
dnr KS/2022:986 

- Per capsulam-beslut i Valberedningen, Mio Tastas Viktorsson 
(TList), dnr KS/2022:1045 

- Folkomröstningar 2024, Mio Tastas Viktorsson (TList), dnr 
KS/2022:1046 

- Projekt ”Bli behörig till yrkesprogram i Tierp”, Veronica 
Mattsson (SD), dnr KS/2022:1048 

- Sätt krav på regionen för att få till fungerande Upptåg!, Mio 
Tastas Viktorsson (TList), dnr KS/2022:1065 

- Lättnader för bygglov gällande energieffektivisering, Mio Tastas 
Viktorsson (TList), dnr KS/2022:1066 
 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut 
 Inlämnade motioner 

 
Beslutet skickas till 

 Kommunstyrelsen  
 



 

 

  
  
 

 

Motion om projekt ”Bli behörig till 
yrkesprogram i Tierp” 

 

 
I Tierp är det idag endast 7,6 av 10 elever som lämnar grundskolan som är behöriga att söka till ett 
yrkesprogram. Detta är givetvis inte acceptabelt, alla elever som går ut grundskolan ska ges de bästa 
förutsättningarna till att vara behöriga till gymnasiestudier. Vi måste höja lägstanivån. 
 
Skolresultaten i Tierps kommun är i nuläget de sämsta på ett decennium, visar skolverkets statistik 
som presenterades tidigare i år. 
 
Målsättningen måste vara att alla elever har med sig de betyg från grundskolan som krävs för att 
eleverna ska kunna söka sig till ett yrkesprogram. 
 
För att lyckas med detta anser vi att grundskolorna i Tierps kommun behöver mer resurser. Det kan 

han handla om fler lärare eller resurspersonal, men även studie- och yrkesvägledare som arbetar 

motiverande i team med de elever som riskerar att inte klara sina studier. 

 

 

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 

 Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur vi i ett första skede kan starta projektet ”Bli 

behörig till ett yrkesprogram i Tierp”, mot bakgrund av det som framförts i enligthet med 

motionstexten.  

 Att utreda kostnader för att starta projektet och genomföra det under ett år, och att efteråt 

utvärdera resultatet av projektet. 

 Att uppdra till kommunfullmäktige att fatta beslut utefter kommunstyrelsens utredning och 

arbeta in det i kommande års budget. 

 

 

 

Tierp 20221105 

    

Veronica Mattsson   

Ersättare, SD Tierp   
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Svar på motion – Lättnader för bygglov gällande 
energieffektivisering, Mio Tastas Viktorsson (TList) & Elmer 
Pollack (TList) 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen  
 
Sammanfattning av ärendet 
Mio Tastas Viktorsson & Elmer Pollack (TList) föreslår i en motion 
kommunfullmäktige besluta  
 

- Att tillfälligt upphäva krav på bygglov vid ändring av fasad när det 
gäller isolering, värmepumpar, kaminer och liknande 
energieffektiviserande åtgärder, o i andra hand expediera bygglov 
för sådana åtgärder. 

- Att avgifter vid ansökan om bygglov för installation av isolering 
kraftigt sänks eller slopas. 

- Att avgifter vid ansökan om bygglov för installation av värmepump 
kraftigt sänks eller slopas. 

- Att avgifter vid ansökan om bygglov för installation av kamin 
kraftigt sänks eller slopas. 

- Att reglerna för solceller och solfångare lättas så att dessa är 
bygglovsfria oavsett vinkel och placering så länge de sitter på eller 
i direkt anslutning till en byggnad. 

 
Ordförande i utskottet Samhällsbyggnad, Emma Lokander (M) svarar 
följande: 
 
Inledningsvis vill vi från Alliansen påpeka att det inte är kommunen som 
bestämmer vad som kräver bygglov eller inte, utan det regleras helt av lag, 
förordning och rättspraxis från högre domstolar. 
 

1. Lagar stiftas av rikets högsta beslutande församling 
(Riksdagen) 

2. Riksdagen ger genom lag uppdrag till regeringen för 
att utforma förordning 
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3. Domstolar tolkar lag och förordning, genom 
prejudikat som skapas härav har byggnadsnämnden 
att följa. Innan en lag eller förordning prövats i 
domstol så har nämnden att tolka lagen främst utifrån 
den proposition och det förarbete som finns. 

Genom Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 20§ har riksdagen bestämt att 
byggnadsnämnden ska pröva frågor om bygglov, marklov och 
förhandsbesked. Enligt PBL 12 kap 1§ är alla kommuner skyldiga att ha en 
byggnadsnämnd. I PBL 1 kap 4§ samt 11 kap 3§, och även i Plan- och 
byggförordningen (PBF) 8 kap 4§ kan man läsa om vad som avser en 
byggnadsnämnd samt om den tillsyn som skall utövas av nämnden ifråga. 

I PBL 9 kap 2§ och i PBF 6 kap anges vad som kräver bygglov, och från 
detta finns en rad undantag som är beslutade av riksdagen. Det är således 
en skyldighet för kommunen att genom nämnden pröva de ansökningar för 
lov som riksdagen beslutat kräver bygglov. Det är även kommunens 
skyldighet att genom nämnden ingripa mot de som bryter som denna lag, 
t.ex. ingripa mot de som inte sökt lov där det krävs. 

Tilläggsisolering är normalt inte bygglovspliktigt, dock så kan det krävas 
lov för s.k. fasadförändring. Värmepumpar och eldstäder har inget krav på 
bygglov, men däremot är installation av eldstad anmälningspliktig enligt 
PBF 6 kap 5§. 

Avgift tas ut efter taxa, som beslutats av kommunfullmäktige, och bygger 
på en genomsnittlig kostnad för olika typer av ärenden. Hur kommunen ska 
ta ut avgift är till skillnad från ovan nämnda skyldigheter en rättighet, 
enligt PBL 12 kap 8§. Att sätta ned vissa typer av ärenden kan anses 
orättvist mot de som redan erlagt avgift och kan strida mot 
likställighetsprincipen i kommunallagen 2 kap 3§. 
 
Från Alliansen vill vi än en gång belysa det faktum att kommunfullmäktige 
inte är en lagstiftande församling och har därför inget mandat att frångå 
lagar eller tolka dem på något annat sätt än ovan angivet. Och 
avslutningsvis: alla beslut som tas av nämnden mot enskilda expedieras, 
exempelvis lov. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Förslaget till beslut innebär inga negativa barnrättskonsekvenser. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut – svar på motion 
 Motion - Lättnader för bygglov gällande energieffektivisering, Mio 

Tastas Viktorsson (TList) & Elmer Pollack (TList) 
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Beslutet skickas till  

 Motionärerna 
 Kommundirektören 

 
 
 
 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunfullmäktige 

 
2022-12-13  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 146 
Dnr KS/2022:157, KS/2022:986, KS/2022:1045, KS/2022:1046, KS/2022:1048, 
KS/2022:1065, KS/2022:1066 

Anmälan av motioner 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna de inlämnade motionerna till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande motioner har lämnats in: 

- Inför insynsplatser i kommunstyrelsen, Jenny Lundström (MP), 
dnr KS/2022:986 

- Per capsulam-beslut i Valberedningen, Mio Tastas Viktorsson 
(TList), dnr KS/2022:1045 

- Folkomröstningar 2024, Mio Tastas Viktorsson (TList), dnr 
KS/2022:1046 

- Projekt ”Bli behörig till yrkesprogram i Tierp”, Veronica 
Mattsson (SD), dnr KS/2022:1048 

- Sätt krav på regionen för att få till fungerande Upptåg!, Mio 
Tastas Viktorsson (TList), dnr KS/2022:1065 

- Lättnader för bygglov gällande energieffektivisering, Mio Tastas 
Viktorsson (TList), dnr KS/2022:1066 
 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut 
 Inlämnade motioner 

 
Beslutet skickas till 

 Kommunstyrelsen  
 



 
 

December	2022	

Motion till kommunfullmäktige i Tierps kommun: 

Lättnader för bygglov gällande energieffektivisering 
 

Vi står inför en ny energikris, där energibesparande åtgärder behövs. Då ska inte kommunen 
stå i vägen. Därför vill vi tillfälligt upphäva krav på bygglov som gäller utvändig värmepump, 
kamin och tilläggsisolering. Vi vill också på längre sikt sänka eller avskaffa de kommunala 
avgifterna som kan uppstå i samband med dessa åtgärder. 

På så sätt kan vi med ganska litet intäktsbortfall minska den samlade energikonsumtionen i 
kommunen samtidigt som flera får det lättare att sänka sina elräkningar i svåra tider.  

Vi vill också lätta på reglerna för när solceller på byggnad är bygglovsfritt. Då finns det också 
mindre anledning att som man gör nu planera för stora solcellsparker på bördig jordbruksmark. 

Tierpslistan yrkar därför: 

• att tillfälligt upphäva krav på bygglov vid ändring av fasad när det gäller isolering, värmepumpar, 
kaminer och liknande energieffektiviserande åtgärder, 

o i andra hand att expediera bygglov för sådana åtgärder, 
• att avgifter vid ansökan om bygglov för installation av isolering kraftigt sänks eller slopas, 
• att avgifter vid ansökan om bygglov för installation av värmepump kraftigt sänks eller slopas, 
• att avgifter vid ansökan om bygglov för installation av kamin kraftigt sänks eller slopas, 
• att reglerna för solceller och solfångare lättas så att dessa är bygglovsfria oavsett vinkel och 

placering så länge de sitter på eller i direkt anslutning till en byggnad. 
 

Om motionen faller gäller den som vår reservation 

Mio Tastas Viktorsson 
Elmer Pollack 



1 (3) 

 

   

Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2023-02-07 KS/2022:1046
  

  
   
  
    

 

Svar på motion – Ge demokratiberedningen i uppgift att bereda 
folkomröstningar i samband med EP-valet 2024, Mio Tastas 
Viktorsson, Elmer Pollack (TList) 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Elmer Pollack, Mio Tastas Viktorsson (TList) föreslår i en motion 
kommunfullmäktige besluta  
 
-att ge demokratiberedningen i uppdrag att hämta in förslag och förbereda 
frågor för vägledande folkomröstningar i samband med 
Europaparlamentsvalet 2024.  
 
-att ge valnämnden i uppdrag att föreslå former för folkomröstningar i 
samband med Europaparlamentsvalet 2024. 
 
Ordförande i kommunstyrelsen, Sara Sjödal (C) svarar följande: 
I bakgrundstexten till motionen framgår att intentionen är att ordna 
folkomröstningar brett och utöver de krav som formellt ställs enligt lagen. 
Enligt 8 kap. 2 § KL får ärende om att hålla folkomröstning väckas i 
kommunfullmäktige av minst tio procent av de röstberättigade 
kommunmedlemmarna. Tidigare var det kravet fem procent men i syfte att 
klargöra att folkomröstningar endast borde avse för medlemmarna 
viktigare frågor infördes ett krav på att minst tio procent av de 
röstberättigade kommun- eller landstingsmedlemmarna måste stå bakom 
initiativet för att fullmäktige ska vara tvungen att behandla frågan (prop. 
2009/10:80 s. 107). 
 
Folkomröstningar ska bygga på välförankrade initiativ från 
kommunmedborgarna. När TList föreslår att kommunen ska samla in 
förslag och frågor från kommunmedborgarna till folkomröstningar vittnar 
det om att partiets företrädare vill frångå principen om att folkomröstningar 
ska vara välförankrade initiativ från kommunmedborgarna i enlighet med 
nivåerna inom lagstiftningen. Motionens förslag kan inte annat tolkas än 
att motionärerna vill göra stora undantag från det representativa 
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statsskicket samtidigt som de vill införa en form av direktdemokrati genom 
enfrågeomröstningar utan större samverkan och samskapande mellan 
kommun och medborgare. 
 
Tierps kommun har sedan flera mandatperioder tillbaka arbetat mycket 
med och utvecklat olika former av medborgardialog. Medborgardialog är 
ett sätt att samla in medborgarnas perspektiv och öppna upp för delaktighet 
i alla delar av kommunens beslutsprocesser. Nedan följer ett citat ur 
styrdokumentet ”Riktlinjer och principer för medborgardialog i Tierps 
kommun” som pekar på nyttan som just medborgardialog har men som går 
förlorad om den ersätts med direktdemokrati utan samverkan. 
 
”Medborgardialog är ett viktigt verktyg för att kommunen ska kunna fatta 
kloka, hållbara beslut och göra prioriteringar. Genom att bidra med 
kunskap om medborgares perspektiv, idéer och värderingar kan både den 
lokala demokratin och kommunens effektivitet öka. Medborgardialogen 
medverkar till kommunens bidrag till genomförandet av de globala 
hållbarhetsmålen och Agenda 2030 genom att stärka en inkluderande 
samhällsutveckling.” 
 
I motionens bakgrundstext ges förslaget att resurser ska flyttas från 
medborgardialog för att istället ordna folkomröstningar i frågor som 
samlats in brett. Det är ett förslag som helt kapar medborgarnas 
möjligheter att delta i de kommunala beslutsprocesserna. Framförallt 
utestängs barn och unga under 18 år från att delta när folkomröstning 
prioriteras framför medborgardialog. Det främjar heller inte transparensen 
och en nära samverkan mellan kommunens verksamheter och 
medborgarna. Medborgardialog har ett stort värde i att det möjliggör inte 
bara samverkan med lokala intressen och intressentgrupper, det möjliggör 
även samhandling, något som vägledande folkomröstningar inte kommer 
kunna resultera i. För att nå syftet att flytta makten närmare medborgarna 
är just olika former av medborgardialog och samskapande nyckeln. Ökad 
distansering mellan medborgare och politik genom tyckardemokrati utan 
dialog är inte vägen framåt. Därför föreslås kommunfullmäktige avslå 
motionen.  
 
Givetvis ordnar kommunen folkomröstning om enskilda frågor enligt 
gällande lagstiftning om tillräckligt stöd finns för det i ett 
medborgarinitiativ eller om kommunfullmäktige själva beslutar detta i 
någon fråga som anses lämplig att hantera i en folkomröstning. I dagsläget 
finns inte några sådana frågor under hantering. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Förslaget till beslut innebär inga negativa barnrättskonsekvenser. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser. 
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Beslutsunderlag  
 Förslag till beslut – svar på motion 
 Motion - Ge demokratiberedningen i uppgift att bereda 

folkomröstningar i samband med EP-valet 2024, Mio Tastas 
Viktorsson, Elmer Pollack (TList)  

 Bilaga - Riktlinjer och principer för medborgardialog i Tierps 
kommun 

 
Beslutet skickas till  

 Motionärerna 
 Kommundirektören 

 
 
 
 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunfullmäktige 

 
2022-12-13  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 146 
Dnr KS/2022:157, KS/2022:986, KS/2022:1045, KS/2022:1046, KS/2022:1048, 
KS/2022:1065, KS/2022:1066 

Anmälan av motioner 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna de inlämnade motionerna till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande motioner har lämnats in: 

- Inför insynsplatser i kommunstyrelsen, Jenny Lundström (MP), 
dnr KS/2022:986 

- Per capsulam-beslut i Valberedningen, Mio Tastas Viktorsson 
(TList), dnr KS/2022:1045 

- Folkomröstningar 2024, Mio Tastas Viktorsson (TList), dnr 
KS/2022:1046 

- Projekt ”Bli behörig till yrkesprogram i Tierp”, Veronica 
Mattsson (SD), dnr KS/2022:1048 

- Sätt krav på regionen för att få till fungerande Upptåg!, Mio 
Tastas Viktorsson (TList), dnr KS/2022:1065 

- Lättnader för bygglov gällande energieffektivisering, Mio Tastas 
Viktorsson (TList), dnr KS/2022:1066 
 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut 
 Inlämnade motioner 

 
Beslutet skickas till 

 Kommunstyrelsen  
 



 
 

December	2022	

Motion till kommunfullmäktige i Tierps kommun: 

Ge demokratiberedningen i uppgift att bereda 
folkomröstningar i samband med EP-valet 2024 
 

Vid kommunfullmäktige den 8/11 uppstod debatt kring demokratiberedningens funktion. Anledningen 
var att Tierpslistan i sitt budgetförslag hade föreslagit att verksamheten pausas för att spara in på 
möteskostnader under de svåra åren 2023 och 2024. Vi menade och menar att man får mer värde för 
pengarna med våra andra demokratiförslag, såsom satsningen på e-demokrati. Tierpslistan vill flytta 
makten närmare medborgarna och ge dem mer direkt inflytande över politikens riktning. 

Fullmäktige beslutade att inte pausa beredningen. Därför vill vi lämna ett konstruktivt förslag på vad vi 
tycker att den i så fall borde syssla med: att förbereda frågor för folkomröstningar i samband med 
Europaparlamentsvalet 2024. Det är ett uppdrag som kan ha ett stort demokratiskt mervärde om det 
utförs rätt. 

Förslag bör hämtas in från individer, utvecklingsgrupper, byalag och andra organiserade intressen. På så 
sätt läggs initiativrätten så nära medborgarna som möjligt, men på ett mer strömlinjeformat sätt än vad 
som vore fallet med regelrätta folkinitiativ i lagens mening. 

Resultaten av folkomröstningarna blir sedan vägledande för politiken att verkställa. Tierpslistan ställer 
sig i princip bakom även bindande kommunala folkomröstningar, men möjligheterna till detta är 
begränsade under kommunallagen. 

Merkostnaden för att arrangera folkomröstning i samband med de allmänna val som ändå måste hållas 
är relativt liten. Finansiering av motsvarande anslag till valnämnden – om det alls anses nödvändigt – 
sköts i och med budget inför 2024. Ett förslag är att man tar ur resurserna för medborgardialog, då 
syftet är snarlikt. 

Tierpslistan yrkar därför: 

• att ge demokratiberedningen i uppdrag att hämta in förslag och förbereda frågor för 
vägledande folkomröstningar i samband med Europaparlamentsvalet 2024. 
 

• att ge valnämnden i uppdrag att föreslå former för folkomröstningar i samband med 
Europaparlamentsvalet 2024. 

Om motionen faller gäller den som vår reservation 

Mio Tastas Viktorsson 
Elmer Pollack 
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Inledning 
”Det ska vara lätt för invånarna i Tierps kommun att engagera sig och delta i den 
lokala samhällsutvecklingen. Alla behöver hjälpas åt.” - Tierps kommuns Vision 
 
Vi vet att många medborgare är intresserade av och vill bidra till den lokala 
samhällsutvecklingen i Tierps kommun. Det representativa systemet är ett viktigt 
sätt för medborgare att påverka, men det behöver kompletteras. I och med Tierps 
kommuns bidrag till genomförandet av FN:s globala mål för hållbarhet genom 
Agenda 2030 ökar betydelsen av medborgardialog. I Agenda 2030 betonas en 
inkluderande utveckling i flera utav de globala hållbarhetsmålen, såsom målen God 
utbildning, Minskad ojämlikhet och Hållbara städer och samhällen. En medskapad 
och tillitsbaserad samhällsstyrning är av betydelse för att värna och stärka den 
lokala demokratin. Att skapa former för delaktighet och dialog är därför en viktig 
fråga. Medborgardialog handlar i grunden om att ta till vara medborgarnas 
kunskaper och idéer och se dem som en tillgång för att forma framtiden i Tierps 
kommun. 

Bakgrund 
Tierps kommun har arbetat med former för medborgardialog sedan 2011. Den 
första riktlinjen med principer för medborgardialog fastställdes av 
kommunfullmäktige i juni 2014. Sveriges kommuner och regioner (SKR) stödjer 
kommuner och regioner i att utveckla former och metoder för medborgardialog. 
Tierps kommun ingår i SKRs kunskapsnätverk för att utveckla medborgardialog för 
ett demokratiskt och socialt hållbart samhälle.  

Syfte 
Syftet med Riktlinjer och principer för medborgardialog är att vägleda Tierps 
kommuns arbete med medborgardialog. Riktlinjerna och principerna ska 
understödja ett systematiskt och samordnat arbete med medborgardialoger där 
ansvarsfördelningen mellan förtroendevalda, tjänstepersoner och medborgare är 
tydlig.  

Medborgardialog i Tierps kommun 

Begrepp och definition 
Medborgardialog är ett verktyg där medborgare bjuds in till att samskapa kunskap 
och beslutsunderlag tillsammans med förtroendevalda. Medborgardialogen ska 
genomföras systematiskt och resultaten ska användas. Det kräver att dialogens 
fråga, målgrupp och påverkbarhet är tydligt definierad.  
 
Medborgardialog är ett komplement till det representativa systemet. Dialogen kan 
bidra med beslutsunderlag, men det slutgiltiga beslutet fattas alltid av politikerna. 
En förutsättning för medborgardialog är att frågan och beslutsfattare är påverkbara. 
I Tierps kommun är medborgardialog de förtroendevaldas möjlighet att möta och 
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lyssna in medborgares perspektiv på ett systematiskt sätt. Förtroendevalda ska alltid 
genomföra och vara delaktiga i medborgardialogen, med stöd av tjänstepersoner.  
 
En medborgardialog vänder sig inte endast till invånare i en kommun. Istället 
definieras medborgare som alla som bor, verkar, lever i eller har en relation till 
kommunen. 
 
Kommunen genomför flera olika typer av dialoger, några av de vanligaste 
presenteras i tabellen nedanför. Utöver dialogformerna i tabellen finns ytterligare 
samverkansformer, till exempel Idéburet Offentligt Partnerskap och Lokal 
överenskommelse, som kan utgöra plattformar för dialog. Detta dokument hanterar 
den första typen av dialog: medborgardialog.  
 
Tabell: Definitioner av olika typer av dialoger 
Typ av dialog Definition 
 
Medborgardialog 

 
Är ett verktyg där medborgare bjuds in till att samskapa kunskap och 
beslutsunderlag tillsammans med förtroendevalda. Medborgardialogen 
ska genomföras systematiskt och resultaten ska användas. Det kräver 
att dialogens fråga, målgrupp och påverkbarhet är tydligt definierad.  
 
Medborgardialog genomförs av och med förtroendevalda, med stöd av 
tjänstepersoner. 
 

 
Intressentdialog 
(organisationsdialog) 

 
Handlar om att ta in synpunkter runt enskilda frågor. Synpunkterna blir 
en del av underlaget inför beslut. Det kan vara specifika grupper som 
inbjuds eller så kan inbjudan gälla hela allmänheten. 
 
Intressentdialog genomförs av tjänstepersoner, förtroendevalda kan 
dock närvara. 
 

 
Brukardialog/kunddialog 

 
Handlar om att ta in synpunkter runt enskilda frågor som är intressanta 
för en specifik grupp av brukare/kunder. Syftet med en brukardialog och 
kunddialog är att förbättra verksamheterna och den service kommunen 
erbjuder.  
 
Brukardialog och kunddialog genomförs av tjänstepersoner. 
 

 
Brukarråd 

 
För att ta tillvara på specifika gruppers synpunkter finns formaliserade 
brukarråd: pensionärsråd, rådet för funktionshindradefrågor och 
näringslivsråd.  
 
Dessa dialoger förs mellan representanter för olika 
intresseorganisationer och förtroendevalda. Tjänstepersoner finns 
också med som administrativt stöd och för att bidra med fackkunskap. 
  

 
Samråd 

 
I vissa fall finns lagkrav på att samråd med olika intressenter genomförs, 
det gäller främst den fysiska planeringen som regleras enligt plan-och 
bygglagen (PBL). 
 
Samråd genomförs av tjänstepersoner. 
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Varför medborgardialog? 
Medborgardialog är ett viktigt verktyg för att kommunen ska kunna fatta kloka, 
hållbara beslut och göra prioriteringar. Genom att bidra med kunskap om 
medborgares perspektiv, idéer och värderingar kan både den lokala demokratin och 
kommunens effektivitet öka. Medborgardialogen medverkar till kommunens bidrag 
till genomförandet av de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 genom att 
stärka en inkluderande samhällsutveckling.  
 
Genom att skapa en arena för medborgare att bidra till beslutsprocesser ökar 
medborgarnas kunskap och förståelse för de demokratiska processerna och 
komplexa beslut. Medborgardialoger kan stödja det representativa systemet genom 
att skapa transparens, öka kunskapen om systemet och utveckla samspel mellan de 
som styr och medborgarna. Dessutom kan samhällsengagemanget, ansvarskänslan 
och tilliten för det demokratiska systemet öka bland medborgare. Att 
medborgardialogen blir en del av beslutsprocessen är viktig så att flera medborgare 
kommer till tals, inte bara starka grupper. 
 
Systematiska medborgardialoger kan öka legitimiteten för beslutsfattare och öka 
möjligheten för förståelse och genomförande av insatser. Det kan även ge ökad 
kunskap om behov och önskemål hos medborgarna vilket kan leda till att utbud 
bättre möter efterfrågan. Ökad transparens i lokala beslutsprocesser kan också leda 
till bättre kvalitet på kommunala tjänster. 

När ska medborgardialog hållas? 
En grundförutsättning för medborgardialog är att det finns ett genuint intresse från 
de förtroendevalda att lyssna och beakta medborgarnas perspektiv i en fråga. Är 
man redan klar över hur man vill besluta ska en dialog undvikas. 
 
Kommunens verksamheter har tillsammans med förtroendevalda ansvar för att göra 
långsiktiga bedömningar av vilka frågor som tjänar på att involvera medborgarna i. 
Önskan eller behov av medborgardialog kan dock uttryckas av medborgarna själva. 
I de fall det är möjligt bör kommunens verksamheter och förtroendevalda då vara 
lyhörda och ta tillvara på engagemanget.  
 
Nedanstående frågor bör ställas och de kräver ett ja innan man beslutar om 
medborgardialog i en fråga. Om svaret är nej eller det finns tveksamheter, bör en 
dialog med medborgarna inte föras. 
 Är frågan påverkbar? 
 Är jag/vi som beslutsfattare påverkbara? 

 
Om svaret är nej och man vet att det finns ett medborgarengagemang i frågan bör 
informationsinsatser genomföras som både innefattar beslutet i frågan och varför 
beslut fattas utan medborgardialog. 
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Delaktighetsformer och metoder 
Medborgardialog kan delas in i olika delaktighetsformer och metoder. Inför varje 
medborgardialog måste delaktighetsform och metoder beslutas utifrån det specifika 
fallet. Dialogens fråga, syfte, målgrupp och tillgängliga resurser avgör valet av 
delaktighetsform och metod. I takt med att kommuner möter allt fler komplexa 
samhällsutmaningar är det viktigt att tidigt uppmärksamma vilken typ av fråga som 
medborgardialogen hanterar. Vid en komplex fråga, som ofta är oförutsägbar, 
svårförstådd och inte kan hanteras av experter, behöver medborgardialogen 
anpassas till de förutsättningarna.  
 
SKR har utvecklat en delaktighetstrappa som visar på olika typer av delaktighet i 
medborgardialoger, se figuren nedan. 

 
Bild: Delaktighetstrappan som beskriver vilken grad av inflytande medborgarna kan få i en specifik fråga. (Källa 
SKR, Sveriges kommuner och regioner) 
 
De olika stegen i delaktighetstrappan har olika kännetecken och förknippas med 
olika typer av metoder. Det första trappsteget, ”Information”, innebär att 
medborgardialog inte genomförs utan att medborgarna endast delges information 
utan möjlighet att påverka. Ingen delaktighetsform är bättre än någon annan, istället 
fyller de olika funktion för olika typer av frågor. Olika metoder och 
delaktighetsformer kan kombineras inom ramen för samma medborgardialog. I 
tabellen nedanför ges exempel på vad graden av delaktighet innebär för en 
medborgardialog.   
 
Tabell: Grad av delaktighet och vad delaktigheten innebär 
Grad av 
delaktighet 

Kännetecken Medborgarna 
får 

Metodexempel 

Information Envägskommunikation Veta Tidning, webb, 
trycksak, 
informationsmöte. 

Konsultation Insamling av synpunkter, 
förfrågningar och åsikter 

Tycka Enkätpanel, sms-
panel, råd, 
fokusgrupper, 
enkäter, inlämnade 
förslag och 
synpunkter 
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Dialog Diskussionsforum, ges 
möjlighet att i olika former 
möta andra för att föra 
dialog 

Resonera Open space, 
dialogcafé, 
webbforum, chatt, 
hearings, 
medborgarstämma.  

Inflytande Ges möjlighet att vara 
delaktiga under en längre 
period utifrån ett 
övergripande tema 

Planera/Genomföra Framtidsverkstad, 
gemensamma 
projekt, arbetsgrupp i 
komplex dialog 

Medbeslutande Gemensamt 
beslutsfattande 

Bestämma Rådslag med 
omröstning, 
medborgarbudget 

 
Tierps kommuns ska följa utvecklingen av metoder och verktyg för 
medborgardialog och använda dem där de anses lämpliga. De digitala verktygens 
möjlighet att bidra till medborgardialogen ska tas hänsyn till. 

Att ta beslut om medborgardialog: process och ansvar 
Det är politikernas ansvar att definiera när det finns behov av medborgardialog. 
Behovet av medborgardialog kan uttryckas av medborgare själva och ska i så fall 
beaktas av den politiska organisationen.  
 
Beslutet om att genomföra en medborgardialog kan antingen tas av 
kommunstyrelsen eller av kommunfullmäktige.  
 
För att ett beslut ska fattas i kommunstyrelsen krävs att ett utskott föreslår att en 
medborgardialog ska genomföras. Frågan om en medborgardialog ska genomföras 
ska då väckas i utskottsberedningen och utskottet tar fram mål och syfte med 
dialogen.  
 
När kommunfullmäktige fattar beslut om medborgardialog ges 
demokratiberedningen, eller en tillfällig beredning, ett uppdrag eller ett direktiv om 
att en dialog ska genomföras. Beredningen och kommunfullmäktiges presidium tar 
sen tillsammans fram syfte och mål med dialogen.  
 
När beslut om att medborgardialog ska genomföras är fattat upprättar 
tjänstepersonerna en planeringsgrupp med ansvar för dialogen. 
Planeringensgruppens ansvar är att ta fram förslag på hur medborgardialogen ska 
genomföras. I planeringensgruppen finns kompetens om genomförande av dialoger 
samt verksamhetskunskap. Kommunens processägare/processledare för 
medborgardialog står för konsultativt stöd i genomförandet. Planeringsgruppen 
återkopplar planen för genomförande till utskottet/kommunfullmäktigeberedningen 
som slutligen beslutar om dialogens genomförande. I genomförandet av 
medborgardialogen är förtroendevalda alltid delaktiga och representerar den 
politiska organisationen. 
 
Processen att besluta om en medborgardialog i Tierps kommun visualiseras i 
processkartan på nästa sida. 
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Process

= flöde

= aktivitet

= annan process som anropas i denna process

Förklaringar till bilden

Aktivitet

Utskottsbered-
ningen lyfter fram

förslag på att
medborgardialog

ska hållas i ett
specifikt ärende

Ansvarigt politiskt
organ fastställer

syfte, mål,
frågeställningar,

tidsplan för
genomförandet

Tjänstepersoner
upprättar en

planeringsgrupp
med ansvar för

dialogen

Process-
ägare/-ledare

bidrar med
konsultativt

stöd i
genomförandet

Delprocess:
Genomföra

medborgardialog

Planeringsgruppen
sammanställer
resultatet av
dialogen och
återkopplar till

ansvarigt politiskt
organ

Process-
ägare/-ledare

bidrar med
konsultativt

stöd i
genomförandet

Utskottet beslutar
att föreslå KS att
medborgardialog
ska hållas och tar

fram förslag på syfte
och mål för dialogen

Medborgar-
dialogen är
avslutad och
resultatet blir en
del av ärende-
beredningen.
Efter fattade
beslut sker
återkoppling till
medborgarna.

Delprocess:
Tillsätta en tillfällig
beredning (KF),

(där medborgardialog
är en del av uppdraget)

KF ger demokrati-
beredningen ett

uppdrag där med-
borgardialog ingår Beredningen tar

tillsammans med
KFs presidium fram
förslag på syfte och
mål med dialogen

Gruppledarna
meddelar vilka
från partierna

som ska hålla i
dialogerna

KS beslutar att
medborgar-
dialog ska

genomföras

Beslut om
medborgar-
dialog
initieras via
kommun-
styrelsen
eller
kommun-
fullmäktige

START:
Önskemål om
medborgar-
dialog kommer
från med-
borgarna,
verksam-
heterna eller
förtroende-
valda

Bild Processen att fatta beslut om medborgardialog 
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Principer för medborgardialog 
Medborgardialoger i Tierps kommun ska guidas av följande principer.  
 

1. För frågor som innebär större förändringar och/eller har en långsiktig 
påverkan på samhället och som direkt berör de som bor, lever och/eller 
verkar i kommunen ska medborgardialog tidigt övervägas. 

2. I varje medborgardialog ska frågans art, dialogens syfte, delaktighetsform, 
målgrupp och tillgängliga resurser bestämmas.  

3. Tierps kommuns vision ska vara vägledande i dialogen. 

4. Dialogfrågorna måste vara viktiga, angelägna och påverkningsbara så att 
medborgare upplever sitt deltagande som meningsfullt. 

5. Alla medborgare ska ges goda förutsättningar att delta i medborgardialog. I 
varje medborgardialog ska särskild hänsyn tas till socioekonomiska villkor, 
ålder, kön, språk, och eventuella funktionsnedsättningar. Grupper som i hög 
grad är berörda men svåra att nå, ska prioriteras genom uppsökande arbete. 

6. Resultatet av medborgardialogen ska i lämplig form redovisas och 
återkopplas till medborgarna. I långa beslutsprocesser och dialoger ska 
löpande återkoppling göras till medborgarna.  

7. Resultatet av medborgardialogen är en del av styrningen i de politiska 
besluten och det ska framgå på vilket sätt hänsyn tagits till resultatet inför 
beslut. 

8. Dialogprocessen ska utvärderas och utvecklas löpande. I de fall det är 
lämpligt och möjligt ska deltagande medborgare ges möjlighet att bidra till 
utvärderingen av processen. 

 

Referenser 
Sveriges Kommuner och Landsting (2012) Utveckla principer för medborgardialog. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting (2019) Medborgardialog i styrning.  
 
Tierps kommun (2015) Vision för Tierps kommun.
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