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Tid och plats  14 februari 2023, kl.13:00 - 15:30, ajournering 14:30-14:46 i A-Salen, 
Tierp 

Paragrafer § 17 - § 72 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2023-02-16 Anslaget tas ner: 2023-03-09 

Protokollets förvaringsplats  Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Matilda Svahn 

Beslutande  Sara Sjödal (C), Ordförande  
Emma Lokander (M), 1:e vice 
ordförande 
Lotta Carlberg (C) 
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) 
Elin Åkerlund (KD) 
Sara Nordfors (L) 
Lars-Olof Färnström (S) 
Lars-Ola Sandström (SD) § 31 
 

Matilda Svahn (S) 
Marie-Louise Rindå (S) 
Benny Larsson (S) 
Alexander Karlsson (V) 
Joakim Larsson (SD) 
Maj-Louise Ljungmark (SD) §§ 
17-30, §§ 32-72 
Jan Jansson (SD) 
Kristina Holmström (S) 
 

Ersättare Yaqub Ahmed (C) 
Filip Håkansson (C) 
Jessica Tindre Falk (M) 
 
 

Veronica Mattsson (SD) 
Lisbeth Piatos (V) 

Mötessekreterare Pontus Stålberg  

Övriga närvarande Helena Carlsson, kommundirektör 
Veikko Niemi, ekonomichef 
Kristina Hadziresic, verksamhetschef Kultur och fritid § 18 
Patrik Kiraly, projektledare Kulturhuvudstadsår 2029 § 18 
Adam Nyström, enhetschef Planering och Myndighet § 39 
 

Underskrifter 
 Sekreterare 
 
    Pontus Stålberg 

  
 
 
 Ordförande 
 
    Sara Sjödal 
 
 
 Justerande 
 
    Matilda Svahn   
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Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  
 

 
  Upprop   
 
 Val av justerare   
 
§ 17 Godkännande av föredragningslistan KS/2023:49  
 
§ 18 Information - Uppsala Kulturhuvudstad KS/2023:50  
 
§ 19 Internkontroll av delegationsbeslut - 

slumpmässigt val av 2 delegationsbeslut 
KS/2023:53  

 
§ 20 Information om utbildningsplan för 

kommunstyrelsen 
KS/2023:50  

 
§ 21 Ekonomisk information - årsbokslut KS/2023:50  
 
§ 22 Anmälan av beslut fattade med 

kompletterande beslutsrätt av 
förordnade ledamöter 

KS/2023:41  

 
§ 23 Inkomna beslut och skrivelser KS/2023:68, 

KS/2022:1011, 
KS/2022:1, 
KS/2022:1039, 
KS/2022:33, 
KS/2022:1055, 
KS/2022:1076, 
KS/2022:668, 
KS/2023:1, 
KS/2022:989, 
KS/2022:444, 
KS/2023:91, 
KS/2021:980, 
KS/2023:98, 
KS/2023:99, 
KS/2022:96, 
KS/2023:142, 
KS/2023:149, 
KS/2023:145 
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§ 24 Redovisning av delegationsbeslut KS/2023:53  
 
§ 25 (KF) Revidering av antal ledamöter i 

rådet för funktionshinderfrågor, 
kommunalt föreningsråd och 
kommunalt näringslivsråd 

KS/2023:89, 
KS/2023:87, 
KS/2023:88 

 

 
§ 26 Val av 5 förtroendevalda, 6 ledamöter 

och 6 ersättare samt ordförande i 
pensionärsrådet 

KS/2022:435  

 
§ 27 Val av 5 förtroendevalda, 7 ledamöter 

och 3 ersättare samt ordförande i 
kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor 

KS/2022:435  

 
§ 28 Val av 5 förtroendevalda, 8 

representanter, 8 ersättare samt 
ordförande och vice ordförande i 
Kommunalt föreningsråd 

KS/2022:435  

 
§ 29 Val av 5 förtroendevalda och 5 

representanter samt ordförande och vice 
ordförande i Kommunalt näringslivsråd 

KS/2022:435  

 
§ 30 Val av 2 representanter till 

arbetsgruppen för namngivning av gator 
och offentliga platser 

KS/2022:435  

 
§ 31 SEKRETESS Umgängesbegränsning 

enligt 14 § 
Dnr  

 
§ 32 Avtalssamverkan KS/2023:119  
 
§ 33 Patientsäkerhetsberättelse för Tierps 

kommuns grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola och gymnasiesärskola, 
år 2022 

KS/2023:95  

 
§ 34 Interkommunal ersättning och bidrag till 

enskild verksamhet 
KS/2023:131  

 
§ 35 Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 

2023 
KS/2023:104  

 
§ 36 Tillsynsplan för alkohollagen, lag om 

tobak och liknande produkter samt 
läkemedelslagen 2023-2024 

KS/2023:102  
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§ 37 Tillsynsplan och behovsutredning för 
miljöbalken och strålskydd 2023-2025 

KS/2023:102  

 
§ 38 Tillsynsplan och behovsutredning för 

offentlig livsmedelskontroll 2023-2025 
KS/2023:102  

 
§ 39 Ändring av avgift i bygglovsbeslut 

2022-06-28, TK-2022-1005-11 
avseende nybyggnad av enbostadshus 
och tvåbostadshus 

EDP 2022-
1005 

 

 
§ 40 Planavtal för ÄDP 1028, Tierp EDP 2022-

1533 
 

 
§ 41 Planavtal för DP 1075, Tierp EDP 2022-

1682 
 

 
§ 42 Villkor om byggnation Elinelund bostad 

AB 
EDP 2021-566  

 
§ 43 Villkor om byggnation Tierpsbyggen 

AB 
EDP 2021-561  

 
§ 44 Revidering av delegationsordningen KS/2023:51  
 
§ 45 Revidering av delegationsordningen - 

nya rubriker och punktnummer 
KS/2023:51  

 
§ 46 Revidering riktlinje för kravhanteringen 

i Tierps kommun 
KS/2023:108  

 
§ 47 Hållnäs sockenråds förslag KS/2022:1091  
 
§ 48 Bekämpning av översvämningsmygg i 

Nedre Dalälven 
KS/2023:115  

 
§ 49 (KF) Revidering av regler för skolskjuts 

och elevresor 
KS/2023:106  

 
§ 50 (KF) Vägledning för beredningsforum 

samt förslag till revidering av 
reglemente för kommunstyrelsen 

KS/2022:1013  

 
§ 51 (KF) Investeringsbudget 

Medborgarservice 2023 
KS/2023:120  

 
§ 52 (KF) Redovisning av ej verkställda 

beslut kvartal 3 2022 utskottet AoO 
KS/2022:315  
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§ 53 (KF) Redovisning av ej verkställda 
beslut kvartal 3 2022 utskottet BoU 

KS/2022:315  

 
§ 54 (KF) Återrapportering av 

kommunfullmäktiges uppdrag till 
kommunstyrelsen 

KS/2022:606  

 
§ 55 (KF) Redovisning av ej besvarade 

motioner 
KS/2023:37  

 
§ 56 Svar på motion – Ansök om 

medlemskap i Klimatkommunerna, 
Alexander Karlsson (V) 

KS/2020:970  

 
§ 57 Svar på motion – Hälsans stig, Christina 

Holmström (S) 
KS/2021:258  

 
§ 58 Svar på motion – Krav gällande utdrag 

ur belastningsregistret vid anställning 
inom vård och omsorg, Jonhas Åker 
(SD) 

KS/2021:377  

 
§ 59 Svar på motion – inga fler räknade 

minuter, Viktoria Söderling (S). 
KS/2021:395  

 
§ 60 Svar på motion – Arbetskläder till 

idrottslärare, Christina Holmström (S) 
KS/2021:396  

 
§ 61 Svar på motion – Lokalbuss i Tierps 

köping, Viktoria Söderling (S) & Lars-
Olov Färnström (S) 

KS/2021:946  

 
§ 62 Svar på motion – Redovisa kommunens 

koldioxidbudget, Alexander Karlsson 
(V) 

KS/2022:195  

 
§ 63 Svar på motion - Industrikompetensen 

måste säkras, Viktoria Söderling (S) & 
Benny Larsson (S) 

KS/2022:714  

 
§ 64 Svar på motion – Inför insynsmandat i 

Valnämnden, Elmer Pollack, Mio 
Tastas Viktorsson (TList) 

KS/2022:951  

 
§ 65 Svar på motion – Inför insynsplatser i 

kommunstyrelsen, Jenny Lundström 
(MP) 

KS/2022:986, 
KS/2021:631 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2023-02-14 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

6 
 

§ 66 Svar på motion – Sätt krav på regionen 
för att få till fungerande Upptåg!, Mio 
Tastas Viktorsson, Elmer Pollack 
(TList) 

KS/2022:1065  

 
§ 67 Svar på motion - Bli behörig till 

yrkesprogram i Tierp, Veronica 
Mattsson (SD) 

KS/2022:1048  

 
§ 68 Svar på motion – Lättnader för bygglov 

gällande energieffektivisering, Mio 
Tastas Viktorsson (TList) & Elmer 
Pollack (TList) 

KS/2022:1066  

 
§ 69 Svar på motion – Ge 

demokratiberedningen i uppgift att 
bereda folkomröstningar i samband med 
EP-valet 2024, Mio Tastas Viktorsson, 
Elmer Pollack (TList) 

KS/2022:1046, 
KS/2021:511 

 

 
§ 70 Svar på motion - Per capsulam-beslut i 

valberedningen, Mio Tastas Viktorsson 
(TList) 

KS/2022:1045, 
KS/2022:899 

 

 
§ 71 (KF) Utökning av borgensram för 

Tierps kommunfastigheter AB 
KS/2023:135  

 
§ 72 Anmälan av ordförandebeslut - 

SEKRETESS 
KS/2023:44  
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§ 17 
Dnr KS/2023:49  

Godkännande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan. 
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§ 18 
Dnr KS/2023:50  

Information - Uppsala Kulturhuvudstad 
 
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 
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§ 20 
Dnr KS/2023:50  

Information om utbildningsplan för kommunstyrelsen 
 
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 
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§ 21 
Dnr KS/2023:50  

Ekonomisk information - årsbokslut 
 
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 för 2022 
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§ 23 
Dnr KS/2023:68, KS/2022:1011, KS/2022:1, KS/2022:1039, KS/2022:33, KS/2022:1055, 
KS/2022:1076, KS/2022:668, KS/2023:1, KS/2022:989, KS/2022:444, KS/2023:91, 
KS/2021:980, KS/2023:98, KS/2023:99, KS/2022:96, KS/2023:142, KS/2023:149, 
KS/2023:145  

Inkomna beslut och skrivelser 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I utskicket av handlingar till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare 
bifogas inkomna beslut och skrivelser som bedöms vara av intresse för 
politiken.  
 
Inkomna inbjudningar till utbildningar, kurser och konferensen läggs 
löpande på Insidan i gruppen Utbildningar, kurser och konferenser. Samtliga 
ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen har tillgång till gruppen samt 
eget ansvar att bevaka de inbjudningar som publiceras. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Bifogade inkomna beslut och skrivelser 
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§ 24 
Dnr KS/2023:53  

Redovisning av delegationsbeslut 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt fastställd delegationsordning ska delegaterna anmäla 
delegationsbesluten till kommunstyrelsen enligt kommunallagen, inklusive 
beslut som fattas med vidaredelegation. 
Kommunstyrelsen har i kommunstyrelsens delegationsordning överlåtit 
beslutanderätt till utskottet, ordföranden och tjänstemän. Beslutanderätt 
kan också i vissa fall delegerats i separata kommunstyrelsebeslut. Beslut 
fattade på delegation ska redovisas till kommunstyrelsen. 
Följande delegationsbeslut redovisas till kommunstyrelsen: 
 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser  
Handlingsid: KS 2023:24 Period: 2022-11-01 – 2022-11-30 
Handlingsid: KS 2023:29 Period: 2022-12-01 – 2022-12-31 
Handlingsid: KS 2023:85 Period: 2022-12-01 – 2022-12-31 
 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser gällande LSS  
Handlingsid: KS 2023:79 Period: 2022-11-01 – 2022-11-30 
Handlingsid: KS 2023:87 Period: 2022-12-01 – 2022-12-31 
 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser gällande SoL  
Handlingsid: KS 2023:78 Period: 2022-11-01 – 2022-11-30 
Handlingsid: KS 2023:86 Period: 2022-12-01 – 2022-12-31 
 
Individ- och familjeomsorg  
Handlingsid: KS 2023:23 Period: 2022-11-01 – 2022-11-30 
Handlingsid: KS 2023:85 Period: 2022-12-01 – 2022-12-31 
 
Anställningsavtal  
Handlingsid: KS 2023:28 Period: 2022-12-01 – 2022-12-31 
Handlingsid: KS 2023:77 Period: 2022-11-01 – 2022-11-30 
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Bostadsanpassningsbidrag  
Handlingsid: KS 2023:26 Period: Lista 11- 2022 
Handlingsid: KS 2023:27 Period: Lista 12- 2022 
 
Parkeringstillstånd  
Handlingsid: KS 2023:318 Period: 2022-11-11 – 2023-01-25 
 
Färdtjänst  
Handlingsid: KS 2023:319 Period: 2022-11-14 – 2022-12-31  
 
Bygglov  
Handlingsid: KS 2023:311 Period: 2022-11-15 – 2023-01-31 
 
Miljö- och hälsoskydd  
Handlingsid: KS 2023:314 Period: 2022-11-15 – 2023-01-31 
 
Mex 
Handlingsid: KS 2023:312 Period: 2022-11-15 – 2023-01-31 
 
Gis 
Handlingsid: KS 2023:313 Period: 2022-11-15 – 2023-01-31 
 
Vägbidrag: 
Handlingsid: KS 2023:20 Period: 2022-11-18 – 2022-11-21 
Handlingsid: KS 2023:21 Period: 2022-11-21 – 2022-11-21 
 
Övriga delegationsbeslut registrerade i Lex 
Handlingsid: KS 2023:404 Anmälda till kommunstyrelsens sammanträde 14 
februari 2023, lista 1. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

• Delegationsbeslutslistor från verksamheten 
 
Beslutet skickas till 

• Berörda handläggare 
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§ 25 
Dnr KS/2023:89, KS/2023:87, KS/2023:88  

(KF) Revidering av antal ledamöter i rådet för 
funktionshinderfrågor, kommunalt föreningsråd och kommunalt 
näringslivsråd 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår 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 representanterna och vice 
ordförande utses bland näringslivets representanter. 
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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 
Christina Holmström (S) yrkar avslag på liggande förslag 
 
Bifall 
Emma Lokander (M) och Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till liggande 
förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Christina 
Holmströms (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
liggande förslag. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 
• Reglemente för kommunalt näringslivsråd 
• Reglemente för kommunalt föreningsråd 
• Reglemente för rådet för funktionshinderfrågor 
• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 11/2023 

 
Beslutet skickas till 

• Administratör Ledningsstöd 
• Administratör Kultur och fritid 
• Näringslivssamordnare 
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§ 26 
Dnr KS/2022:435  

Val av 5 förtroendevalda, 6 ledamöter och 6 ersättare samt 
ordförande i pensionärsrådet 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till förtroendevalda ledamöter i pensionärsrådet under perioden 14 
februari 2023 till och med 31 december 2026 välja:  
 
Förtroendevalda ledamöter 
Elin Åkerlund (KD)  
Viktoria Söderling (S)  
Anne-Louise Palmqvist (L)  
Ove Hamberg (V)  
Bengt Asplund (SD)  
 
att till ordförande i pensionärsrådet under perioden 14 februari 2023 till och 
med 31 december 2026 välja  
 
Ordförande 
Elin Åkerlund (KD) 
 
att till ledamöter i pensionärsrådet under perioden 14 februari 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 14 februari 2023 till och 
med 31 december 2026 välja: 
 
 
Ersättare 
Jan Öhrling (PRO) 
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Lars-Peter Hållstrand (PRO) 
Margareta Magnusson (PRO) 
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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§ 27 
Dnr KS/2022:435  

Val av 5 förtroendevalda, 7 ledamöter och 3 ersättare samt 
ordförande i kommunala rådet för funktionshinderfrågor 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att till förtroendevalda i rådet för funktionshinderfrågor under perioden 28 
februari 2023 till och med 31 december 2026 välja: 
 
Förtroendevalda 
Sara Nordfors (L)  
Margaretha Magnusson (S) 
Anders Eklund (M) 
Christina Holmström (S) 
Patrik Johansson (SD) 
under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget 
till revidering av rådens reglementen. 
 
att till ordförande i rådet för funktionshinderfrågor under perioden 28 
februari 2023 till och med 31 december 2026 välja: 
 
Ordförande 
Sara Nordfors (L) 
 
att till ledamöter i rådet för funktionshinderfrågor under perioden 28 
februari 2023 till och med 31 december 2026 välja: 
 
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) 
 
att till ersättare i rådet för funktionshinderfrågor under perioden 28 februari 
2023 till och med 31 december 2026 välja: 
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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 

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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§ 28 
Dnr KS/2022:435  

Val av 5 förtroendevalda, 8 representanter, 8 ersättare samt 
ordförande och vice ordförande i Kommunalt föreningsråd 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som förtroendevalda i det kommunala föreningsrådet under perioden 28 
februari 2023 till och med den 31 december 2026 välja: 
  
Förtroendevalda  
Lotta Carlberg (C) 
Linus Sevefjord (S)  
Carola Fredén (C) 
Jörgen Pettersson (V) 
Maj-Louise Ljungmark (SD) 
under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget 
till revidering av rådens reglementen. 
 
 
att som ordförande i det kommunala föreningsrådet under perioden 28 
februari 2023 till och med den 31 december 2026 välja: 
 
Ordförande 
Lotta Carlberg (C) 
 
att som representanter i det kommunala föreningsrådet under perioden 28 
februari 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 28 februari 
till och med den 31 december 2026 välja: 
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Ersättare  
Madeleine Eriksson (Österlövsta FF)  
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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§ 29 
Dnr KS/2022:435  

Val av 5 förtroendevalda och 5 representanter samt ordförande 
och vice ordförande i Kommunalt näringslivsråd 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som förtroendevalda i det kommunala näringslivsrådet under perioden 28 
februari 2023 till och med den 31 december 2026 välja: 
 
Förtroendevalda 
Emma Lokander (M)  
Viktoria Söderling (S) 
Bo Larsson (C) 
Matilda Svahn (S) 
Per Karlsson (SD) 
under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget 
till revidering av rådens reglementen. 
 
att som ordförande i det kommunala näringslivsrådet under perioden 28 
februari 2023 till och med den 31 december 2026 välja: 
 
Ordförande 
Emma Lokander (M) 
 
att val av vice ordförande tas på nästkommande sammanträde efter att 
nominering inkommit från representanterna. 
 
att som representanter i det kommunala näringslivsrådet under perioden 28 
februari 2023 till och med den 31 december 2026 välja: 
 
Representanter 
Håkan Jansson - Företagare i Tierps kommun 
Camilla Werme - Företagare i Tierps kommun 
Annika Johansson - ÖTV-företagarförening 
Lars Ingeberg - Kommunens ambassadörsnätverk 
Jakob Juriansee - LRFs kommungrupp, 
 
Sammanfattning av ärendet 
Näringslivsrådet är knutet till kommunstyrelsen och ska främja en långsiktig 
och hållbar utveckling av det lokala näringslivet och verkar för god 
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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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§ 30 
Dnr KS/2022:435  

Val av 2 representanter till arbetsgruppen för namngivning av 
gator och offentliga platser 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att som representanter till arbetsgruppen för namngivning av gator och 
offentliga platser under perioden 14 februari 2023 till 31 december 2026 
välja: 
  
Representanter  
Anna Ahlin (C) 
Matilda Svahn (S) 
 
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  
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§ 32 
Dnr KS/2023:119  

Avtalssamverkan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
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. 
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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 
Beslut utskottet barn, ungdom och kultur § 4/2023 
 
Beslutet skickas till 
Verksamhetschef Individ och familjeomsorg 
Uppsala kommun 
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§ 33 
Dnr KS/2023:95  

Patientsäkerhetsberättelse för Tierps kommuns grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola, år 2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
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 
Beslut utskottet barn, ungdom och kultur § 2/2023 
 
Beslutet skickas till 
Utbildningschef Per Angemo 
Verksamhetschef Karina Vallström 
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§ 34 
Dnr KS/2023:131  

Interkommunal ersättning och bidrag till enskild verksamhet 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
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 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet har inga barnrättskonsekvenser 
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Beslutsunderlag 
Handläggarens tjänsteutlåtande 
Bilaga1: Interkommunal ersättning och bidrag till enskild verksamhet 2023 
 
Beslutet skickas till 
Utbildningschef 
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§ 35 
Dnr KS/2023:104  

Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2023 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
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 tillsynsmyndighet kan 
uppfylla skyldigheten att, enligt 8 kap 8 § PBF, regelbundet följa upp och 
utvärdera sitt tillsynsarbetet. 
 
Beslutsmotivering 
Tillsynsplanen tydliggör byggnadsnämndens tillsynsarbete och möjliggör ett 
systematiserat och effektivt arbetssätt. 
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Barnrättskonsekvenser 
Barn berörs direkt och indirekt av tillsyn. Tillsynen utförs enligt lag med 
syfte att förbättra livsmiljön för både barn och vuxna. Det kan handla om att 
tillse att lekparker uppfyller kraven på säkerhet. Att 
ventilationsanläggningar besiktigas kontinuerligt för att säkerställa en god 
inomhusmiljö i skolor och förskolor eller att offentliga lokaler är 
tillgängliga även för barn.   
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Tillsynsarbetet enligt plan- och bygglagen bedrivs av bygglovkontoret på 
enheten Planering och Myndighet.  Den sammanlagda tiden för tillsyn under 
2023, beräknat utifrån föreslagen plan, är 900 timmar vilket är strax under 
en heltidstjänst. Det finns inte någon bestämmelse som ger 
byggnadsnämnden möjlighet att ta ut avgift för sitt tillsynsarbete. De 
byggsanktionsavgifter som nämnden beslutar om tillfaller dock kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
Handläggarens tjänsteutlåtande 
Tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2023 
Beslut utskottet samhällsbyggnad § 14/2023 
 
Beslutet skickas till 
Chef Planering och myndighet 
Chef Tillväxt och samhällsbyggnad 
Tillsynssamordnare  
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§ 36 
Dnr KS/2023:102  

Tillsynsplan för alkohollagen, lag om tobak och liknande 
produkter samt läkemedelslagen 2023-2024 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
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 
Beslut utskottet samhällsbyggnad § 15/2023 
 
Beslutet skickas till 
Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten  
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§ 37 
Dnr KS/2023:102  

Tillsynsplan och behovsutredning för miljöbalken och 
strålskydd 2023-2025 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
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 
Beslut utskottet samhällsbyggnad § 16/2023 
 
Beslutet skickas till 
Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten  
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§ 38 
Dnr KS/2023:102  

Tillsynsplan och behovsutredning för offentlig 
livsmedelskontroll 2023-2025 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
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 
Beslut utskottet samhällsbyggnad § 17/2023 
 
Beslutet skickas till 
Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten  
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§ 39 
Dnr   
EDP 2022-1005  

Ändring av avgift i bygglovsbeslut 2022-06-28, TK-2022-1005-11 
avseende nybyggnad av enbostadshus och tvåbostadshus 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ärendet återremitteras till utskottet samhällsbyggnad för att genomlysa 
huruvida ärendet följer beslutad taxa. 
 
Reservation 
Matilda Svahn (S), Christina Holmström (S), Benny Larsson (S), Marie-
Louise Rindå (S) och Lars-Olof Färnström (S) reserverar sig till förmån för 
eget yrkande /Bilaga/.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Matilda Svahn (S) yrkar att återremittera ärendet med motiveringen: För att 
ge den sökande möjlighet att lämna in en ny ansökan eftersom att en ny taxa 
inte bör tillämpas på ett äldre ärende. I taxan står tydligt att den taxa som 
gällde när ärendet inkom skall tillämpas. Det har dessutom inte angivits 
tillräckliga skäl för varför avgiften skall sättas ner. Argumentationen kring 
likställighetsprincipen och att den sökande inte är boende i kommunen är 
inte heller korrekt eftersom personen äger en fastighet i kommunen samt att 
skälet riskerar att bli prejudicerande. 
 
Emma Lokander (M) yrkar att ärendet återremitteras till utskottet 
samhällsbyggnad med motiveringen: för att genomlysa huruvida ärendet 
följer beslutad taxa. 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet beslutas enligt liggande 
förslag och därmed ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet enligt något av de två 
återremissförslagen som lagts fram. 
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Ordförande ställer proposition på Matilda Svahns (S) återremissyrkande och 
Emma Lokanders (M) återremissyrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Emma Lokanders återremissyrkande. 
 
Matilda Svahn (S) begär omröstning. 
 
Beslutsgång omröstning 
Följande omröstningsproposition godkänns: 
Den som vill bifalla Emma Lokanders (M) yrkande röstar ja 
Den som vill bifalla Matilda Svahns (S) yrkande röstar nej 
 
Omröstning verkställs och kommunstyrelsen beslutar enligt Emma 
Lokanders (M) yrkande. (Omröstningsprotokoll/bilaga/). 
 
Resultat: 
Ja – 9 röster 
Nej – 6 röster 
 
Beslutsunderlag 
Handläggarens tjänsteutlåtande 
Handläggarens tjänsteyttrande inklusive bilagor 
Beslut utskottet samhällsbyggnad § 135/2022 
 
Beslutet skickas till 
Medborgarkansliet för expediering till sökande med flera 
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§ 40 
Dnr   
EDP 2022-1533 

Planavtal för ÄDP 1028, Tierp 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
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) 
Beslut utskottet samhällsbyggnad § 134/2022 
 
Beslutet skickas till 
Medborgarkansliet 
Kommunarkitekt 
Plan 
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§ 41 
Dnr   
EDP 2022-1682 

Planavtal för DP 1075, Tierp 
 
Beslut 
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) 
Beslut utskottet samhällsbyggnad § 18/2023 
 
Beslutet skickas till 
Medborgarkansliet 
Kommunarkitekt 
Plan 
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§ 42 
EDP 2021-566   

Villkor om byggnation Elinelund bostad AB 
 
Beslut 
kommunstyrelsen beslutar 
 
att tilläggsavtal för villkor om byggnation godkänns, ändring av § 16 i 
köpekontraktet för Tierp 1:126 från 2020-12-01. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) upphör ett bygglov att gälla om 
den åtgärd som bygglov beviljats för inte påbörjas inom två år. 2020-12-01 
skrevs köpekontrakt för aktuell fastighet och 2021-06-10 beviljades bygglov 
för nybyggnation av flerbostadshus. 
 
I grundkontrakt vid försäljning av kommunala fastigheter finns en paragraf 
gällande krav om påbörjad byggnation inom två år från datum för 
köpekontrakt. Uppfylls inte detta krav utgår vite enligt kontrakt. Med 
anledning av det rådande världsläget avseende höjda priser och långa 
leveranser av byggprodukter blir detta villkor svårt för köparen att uppfylla. 
Det innebär att vi behöver förlänga tidsfristen för byggnation för att 
tillmötesgå marknaden. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
  
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Försäljningarna är genomförda sedan tidigare och försäljningsintäkten har 
kommit kommunen tillhanda. Detta tilläggsavtal innebär att hänsyn tas till 
det ekonomiskt oroliga omvärldsläget med konsekvensen att tidsfristen för 
när vitesbelopp påförs köparen förlängs. 
 
Protokollsanteckning  
Matilda Svahn (S) och Alexander Karlsson (V) inkommer med en 
protokollsanteckning: 
”Vi socialdemokrater hade gärna sett att tidsfristen förlängdes med två år 
istället för ett. 
Detta på grund av att den osäkerhet som råder, med lågkonjunktur och 
världsläget, lär påverka oss alla en längre tid. Samtidigt som vi vill verka för 
att utvecklingen påbörjas så snart som möjligt behöver vi också vara 
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realistiska. För att skapa så goda planeringsförutsättningar som möjligt för 
byggaktören borde tidsfristen förlängas med två år.” 
 
Beslutsunderlag 
Handläggarens tjänsteutlåtande 
Tilläggsavtal 
Köpekontrakt från 2020-12-01 
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 6/2023 

 
Beslutet skickas till 
Chef Samhällsbyggnad och tillväxt 
Chef Förvaltning och genomförande.  
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§ 43 
EDP 2021-561  

Villkor om byggnation Tierpsbyggen AB 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tilläggsavtal för villkor om byggnation godkänns, ändring av § 16 i 
köpekontraktet för Tierp Libbarbo 8:30 från 2020-12-15. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) upphör ett bygglov att gälla om 
den åtgärd som bygglov beviljats för inte påbörjas inom två år. 2020-12-15 
skrevs köpekontrakt för aktuell fastighet, något bygglov har ännu inte sökts 
och beviljats. 
 
I grundkontrakt vid försäljning av kommunala fastigheter finns en paragraf 
gällande krav om påbörjad byggnation inom två år från datum för 
köpekontrakt.  Uppfylls inte detta krav utgår vite enligt kontrakt. Med 
anledning av det rådande världsläget avseende höjda priser och långa 
leveranser av byggprodukter blir detta villkor svårt för köparen att uppfylla. 
Det innebär att vi behöver förlänga tidsfristen för byggnation för att 
tillmötesgå marknaden. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
  
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Försäljningarna är genomförda sedan tidigare och försäljningsintäkten har 
kommit kommunen tillhanda. Detta tilläggsavtal innebär att hänsyn tas till 
det ekonomiskt oroliga omvärldsläget med konsekvensen att tidsfristen för 
när vitesbelopp påförs köparen förlängs. 
 
Protokollsanteckning  
Matilda Svahn (S) och Alexander Karlsson (V) inkommer med en 
protokollsanteckning: 
”Vi socialdemokrater hade gärna sett att tidsfristen förlängdes med två år 
istället för ett. 
Detta på grund av att den osäkerhet som råder, med lågkonjunktur och 
världsläget, lär påverka oss alla en längre tid. Samtidigt som vi vill verka för 
att utvecklingen påbörjas så snart som möjligt behöver vi också vara 
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realistiska. För att skapa så goda planeringsförutsättningar som möjligt för 
byggaktören borde tidsfristen förlängas med två år.” 
 
Beslutsunderlag 
Handläggarens tjänsteutlåtande 
Tilläggsavtal 
Köpekontrakt från 2020-12-15 
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 7/2023 

 
Beslutet skickas till 
Chef Samhällsbyggnad och tillväxt 
Chef Förvaltning och genomförande.  
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§ 44 
Dnr KS/2023:51  

Revidering av delegationsordningen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
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 
Beslut utskottet Arbete och omsorg § 6/2023 
Beslutet skickas till 
Verksamhetsutvecklare VoO 
Sekretariatet 
Huvudregistrator 
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§ 45 
Dnr KS/2023:51  

Revidering av delegationsordningen - nya rubriker och 
punktnummer 
 
Beslut 
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:  
Individärenden för personer över 21 år 
Individärenden för personer under 21 år 
Individärenden gemensam  
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Beslutsunderlag 
Handläggarens tjänsteutlåtande 
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 5/2023 
 
Beslutet skickas till 
Administratör Ledningsstöd 
Huvudregistrator 
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§ 46 
Dnr KS/2023:108  

Revidering riktlinje för kravhanteringen i Tierps kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
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. 
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 9/2023 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
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§ 47 
Dnr KS/2022:1091  

Hållnäs sockenråds förslag 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
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. 
 
Beslutsunderlag 
Handläggarens tjänsteutlåtande 
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Förslag till kommunen om Hållnäs skolfastighet-Hållnäs sockenråd 
Till KF och KS angående skolbyggnaden i Hållnäs 
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 4/2023 
 
Beslutet skickas till 
Kommundirektör 
VD Tierps kommunfastigheter 
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§ 48 
Dnr KS/2023:115  

Bekämpning av översvämningsmygg i Nedre Dalälven 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
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 
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 8/2023 
 
Beslutet skickas till 
Kommundirektör 
Chef Vatten-och naturtillsyn, Länsstyrelsen Uppsala 
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§ 49 
Dnr KS/2023:106  

(KF) Revidering av regler för skolskjuts och elevresor 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår 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”. 
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 
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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. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Revideringen av rubrik Kontant reseersättning i regler för skolskjuts och 
elevresor kommer leda till en minskad kostnad för ersättning av resor med 
andra aktörer än UL. Kostnaden är varierande för varje läsår beroende på 
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inkomna ansökningar. För läsåret 2022/2023 hade kostnaden minskat med 
5 463 kronor. 
 
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 
Beslut utskottet Barn, ungdom och Kultur § 3/2023 
 
Beslutet skickas till 
Handläggaren 
Chef Planering och myndighet 
Utbildningschef 
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§ 50 
Dnr KS/2022:1013  

(KF) Vägledning för beredningsforum samt förslag till revidering 
av reglemente för kommunstyrelsen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
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. 

 
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 behövs 
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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 
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 10/2023 
 
Beslutet skickas till 
Chef Kvalitet och strategisk utveckling 
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§ 51 
Dnr KS/2023:120  

(KF) Investeringsbudget Medborgarservice 2023 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår 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.  
 
Barnrättskonsekvenser 
 
Beslutet påverkar bland annat barn och unga positivt genom en ökad 
tillgänglighet och säkrare miljö kring allmän platsmark.  
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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 
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. 

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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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 
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 12/2023 
 
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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§ 52 
Dnr KS/2022:315  

(KF) Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3 2022 
utskottet AoO 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 3 2022. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 3 2022 till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, eller 
beviljad insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(1993:387), LSS, inte har verkställts inom tre månader. Kommunen ska 
även rapportera till IVO när ett tidigare rapporterat beslut har blivit 
verkställt, när ett beslut av någon anledning har avslutats innan det har 
verkställts samt när ett verkställt beslut har avbrutits och inte verkställts på 
nytt inom tre månader. Den här rapporteringen avser samtliga LSS-beslut 
samt SoL-beslut för vuxna över 21 år. 
 
Det har rapporterats totalt 17 beslut enligt LSS och SoL till IVO för 
perioden 1 juli till 30 september 2022, kvartal 3. 11 av besluten har 
rapporterats som ej verkställda, 3 av besluten som verkställda och 3 av 
besluten som avslutade.  
 
Ej verkställda beslut 
Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. Beslutsdatum: 
2022-01-17. Anledning till dröjsmålet var till en början att det inte fanns 
någon ledig bostad som motsvarade den enskildes behov och önskemål. 
Erbjudande om lägenhet i en gruppbostad gavs i augusti 2022 men den 
enskilde tackade då nej.  
Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-04-01. Anledning 
till dröjsmål är att den enskilde har specifikt önskemål om boende och 
erhåller hemtjänst i avvaktan på att det blir en ledig plats. 
Bostad med särskild service enligt LSS. Beslutsdatum: 2022-06-15. 
Anledning till dröjsmål är att det inte fanns ledig lägenhet i gruppbostad när 
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beslutet fattades. Nu har dock erbjudande lämnats och trolig inflytt kommer 
att ske under november. Med anledning av att flytten inte hade genomförts 
vid tiden för rapporteringen rapporterades beslutet som ej verkställt.  
Korttidsboende enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-04-19. Anledning till 
dröjsmål är att den enskilde har tackat nej till erbjudande. Motiveringsarbete 
pågår. 
Bostad med särskild service enligt LSS. Beslutsdatum: 2022-05-10. 
Anledning till dröjsmål är att det inte har funnits en ledig lägenhet som har 
motsvarat den enskildes behov. Erbjudande om plats har nu lämnats men 
den enskilde har ännu inte lämnat besked om den ska tacka ja eller nej.  
Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-02-15. Anledning 
till dröjsmål är att den enskilde har tackat nej till erbjuden plats vid tre 
tillfällen, senaste erbjudande gavs i oktober. Annan stödinsats ges som 
alternativ. 
Ledsagarservice enligt LSS. Datum för avbrott i verkställighet: 2022-05-27. 
Anledning till dröjsmål beror dels på den enskildes tveksamhet till insatsen. 
Vid tiden för rapporteringen var möte inbokat med den enskilde för fortsatt 
planering. 
Bostad med särskild service i form av servicebostad enligt LSS. 
Beslutsdatum: 2022-01-17. Anledning till dröjsmål är att det från början inte 
fanns någon ledig plats i ett boende som motsvarade behov och önskemål. 
Det har nu blivit en plats ledig och introduktion ska påbörjas. Då inflytt ej 
ännu är genomförd har beslutet rapporterats som ej verkställt. 
Bostad med särskild service enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-11. Med 
anledning av att den enskilde vistas på HVB tills tidigast 2023-03-31 
kommer beslutet om permanent boende inte att verkställas dessförinnan.  
Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-03-10. Anledning 
till dröjsmål är att den enskilde har önskemål om att flytta till ett specifikt 
boende och har tackat nej till ett erbjudande. Ett andra erbjudande om 
boende har lämnats och den enskilde har tackat ja. Datum för inflytt är dock 
ej inplanerat varför beslutet fortsatt rapporteras som ej verkställt. 
Bostad med särskild service enligt LSS. Beslutsdatum: 2022-06-22. Den 
enskilde har fått erbjudande om lägenhet i gruppbostad men hade vid tiden 
för rapporteringen inte svarat på erbjudandet och beslutet rapporterades 
därför som ej verkställt. 
 
Verkställda beslut 
Kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. Beslutsdatum: 2022-03-31. Datum för 
verkställighet: 2022-10-19. Anledning till dröjsmål var att det förelåg en 
svårighet i att hitta en kontaktperson som motsvarade den kompetens som 
uppdraget krävde.  
Stöd i boendet i form av stödperson enligt SoL. Datum för avbrott i 
verkställighet: 2022-06-01. Datum för verkställighet: 2022-10-18. Det tog 
tid att finna en lämplig stödperson för uppdraget. Innan beslutet verkställdes 
erbjöds den enskilde annan stödinsats men tackade då nej.  
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Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-02-18. Datum för 
verkställighet: 2022-10-15. Anledning till dröjsmål var att den enskilde 
önskade plats på specifikt boende och erhöll hemtjänst i avvaktan på ledig 
plats. 

 
Avslutade beslut: 
Avlösning i hemmet enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-04-08. Datum för 
avslut: 2022-08-24. Anledning till dröjsmål var initialt att den enskilde var 
tveksam till insatsen för att senare välja att avsäga sig insatsen. 
Kontaktperson enligt LSS. Datum för avbrott i verkställighet: 2022-05-31. 
Datum för avslut: 2022-10-20. Den enskilde har valt att frånsäga sig 
insatsen. Det föregicks av att kommunen gav erbjudande om ny 
kontaktperson men då tackades den enskilde nej. 
Dagverksamhet för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-03-29. Datum för 
avslut: 2022-09-23. Den enskilde har valt att avsäga sig insatsen då behov 
av insatsen ej längre finns. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms inte påverkas av den rapportering som görs till IVO 
av ej verkställda beslut.  
 
Beslutsunderlag 
Handläggarens tjänsteutlåtande 
Beslut utskottet Arbete och Omsorg § 99/2022 
 
Beslutet skickas till 
Utredare/utvecklare, Kvalitet och strategisk utveckling 
Verksamhetschef, Vård och omsorg 
Verksamhetschef, Individ och familj 
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§ 53 
Dnr KS/2022:315  

(KF) Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3 2022 
utskottet BoU 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 3 2022.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 3 2022 till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, inte har 
verkställts inom tre månader. Kommunen ska även rapportera till IVO när 
ett tidigare rapporterat beslut har blivit verkställt, när ett beslut av någon 
anledning har avslutats innan det har verkställts samt när ett verkställt beslut 
har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  
 
För perioden 1 juli till 30 september 2022, kvartal 3, har det rapporterats 
totalt tre (3) beslut enligt SoL för barn och unga. Ett av besluten har 
rapporterats som ej verkställt beslut och två av besluten har rapporterats som 
verkställda beslut. 
 
Beslut som har rapporterats som ej verkställt: 
Kontaktperson enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-04-29. Anledning till 
dröjsmål är att det föreligger svårigheter att hitta en lämplig utförare av 
uppdraget. Rekryteringsarbetet fortsätter. 
  
Beslut som har rapporterats som verkställda: 
Boendestöd enligt SoL. Datum för avbrott i verkställighet: 2022-04-01. 
Datum för verkställighet: 2022-10-13. Anledning till dröjsmålet av 
verkställighet var brist på personal i verksamheten.  
Boendestöd enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-02-14. Datum för 
verkställighet: 2022-08-13. Anledning till dröjsmålet av verkställighet var 
den enskildes önskemål att avvakta med insatsen. 
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Barnrättskonsekvenser 
Bedömningen är att barn och unga inte påverkas av den rapportering av ej 
verkställda beslut som görs till IVO. 
 
Beslutsunderlag 
Handläggarens tjänsteutlåtande 
Beslut utskottet Barn och Ungdom § 324/2022 
 
Beslutet skickas till 
Utredare/utvecklare, Kvalitet och strategisk utveckling 
Verksamhetschef, Individ och familj 
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§ 54 
Dnr KS/2022:606  

(KF) Återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till  
kommunstyrelsen 
 
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. 

2021-04-07 
§ 39 

KS 2020:991 
Återkomma till 
kommunfullmäktige med 

Pågående. 
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förslag till ändrade 
ägardirektiv avseende 
avkastningskravet. 

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 

 

Följande uppdrag till kommunstyrelsen är sedan senaste 
återrapporteringen den 20 september 2022, slutförda: 
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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 
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§ 55 
Dnr KS/2023:37  

(KF) Redovisning av ej besvarade motioner 
 
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* 
Lättnader för bygglov gällande energieffektivisering, Mio Tastas Viktorsson 
(TList) 2022-12-13* 
Folkomröstningar 2024, Mio Tastas Viktorsson (TList) 2022-12-13* 
Per capsulam-beslut i Valberedningen, Mio Tastas Viktorsson (TList) 2022-
12-13* 
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*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 
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§ 56 
Dnr KS/2020:970  

Svar på motion – Ansök om medlemskap i Klimatkommunerna, 
Alexander Karlsson (V) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Reservation 
Alexander Karlsson (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
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 
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Förslaget till beslut innebär inga negativa barnrättskonsekvenser. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande  
 
Bifall 
Alexander Karlsson (V) yrkar bifall till motionen. 
 
Emma Lokander (M) yrkar bifall till liggande förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Alexander Karlssons 
(V) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande 
förslag. 
 
Beslutsunderlag  
Förslag till beslut – svar på motion 
Bilaga – informationsunderlag från handläggare 
Motion - Ansök om medlemskap i Klimatkommunerna, Alexander Karlsson 
(V) 
 
Beslutet skickas till  
Motionären 
Kommundirektören 
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§ 57 
Dnr KS/2021:258  

Svar på motion – Hälsans stig, Christina Holmström (S) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen, samt 
 
att befintliga vandringsleder, promenader och cykelstråk synliggörs och 
lyfts fram i kommunens utåtriktade kommunikation för bättre kännedom 
bland våra medborgare och besökare. 
 
Reservation 
Matilda Svahn (S), Christina Holmström (S), Benny Larsson (S), Marie-
Louise Rindå (S) och Lars-Olof Färnström (S) reserverar sig till förmån för 
eget yrkande.  
 
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 
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merkostnader som det inte finns resurser till i dagsläget, givet det 
ekonomiska läget. 

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. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande  
 
Bifall 
Christina Holmström (S) yrkar bifall till motionen. 
 
Emma Lokander (M) yrkar bifall till liggande förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Christina 
Holmströms (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
liggande förslag. 
 
Beslutsunderlag  
Förslag till beslut – svar på motion 
Motion – Hälsans stig, Christina Holmström (S) 
 
Beslutet skickas till  
Motionären 
Kommundirektören 
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§ 58 
Dnr KS/2021:377  

Svar på motion – Krav gällande utdrag ur belastningsregistret 
vid anställning inom vård och omsorg, Jonhas Åker (SD) 
 
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 
implementera en rutin vid nyanställning som ställer krav på utdrag ur 
belastningsregistret. 
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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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§ 59 
Dnr KS/2021:395  

Svar på motion – inga fler räknade minuter, Viktoria Söderling 
(S). 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen  
 
Reservation 
Matilda Svahn (S), Christina Holmström (S), Benny Larsson (S), Marie-
Louise Rindå (S) och Lars-Olof Färnström (S) reserverar sig till förmån för 
eget yrkande.  
 
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. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande  
 
Bifall 
Benny Larsson (S) yrkar bifall till motionen. 
 
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) yrkar bifall till liggande förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Benny Larssons (S) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. 
 
Beslutsunderlag  
Förslag till beslut – svar på motion 
Motion – Inga fler räknade minuter, Viktoria Söderling (S) 
 
Beslutet skickas till  
Motionären 
Kommundirektören 
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§ 60 
Dnr KS/2021:396  

Svar på motion – Arbetskläder till idrottslärare, Christina 
Holmström (S) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen  
 
Reservation 
Matilda Svahn (S), Christina Holmström (S), Benny Larsson (S), Marie-
Louise Rindå (S) och Lars-Olof Färnström (S) reserverar sig till förmån för 
eget yrkande.  
 
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.  
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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 
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. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande  
 
Bifall 
Christina Holmström (S) yrkar bifall till motionen. 
 
Emma Lokander (M) yrkar bifall till liggande förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Christina 
Holmströms (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
liggande förslag. 
 
Beslutsunderlag  
Förslag till beslut – svar på motion 
Bilaga – informationsunderlag från handläggare 
Motion – Arbetskläder till idrottslärare, Christina Holmström (S) 
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Beslutet skickas till  
Motionären 
Kommundirektören 
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§ 61 
Dnr KS/2021:946  

Svar på motion – Lokalbuss i Tierps köping, Viktoria Söderling 
(S) & Lars-Olov Färnström (S) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad.  
 
Reservation 
Matilda Svahn (S), Christina Holmström (S), Benny Larsson (S), Marie-
Louise Rindå (S) och Lars-Olof Färnström (S) reserverar sig till förmån för 
eget yrkande.  
 
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 
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förändringar som större orter samt att vi troligen når 7000 invånare när 
Siggbo är fullt utbyggt. Kommunen såg ett värde i 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. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande  
 
Bifall 
Lars-Olov Färnström (S) yrkar bifall till motionen. 
 
Emma Lokander (M) yrkar bifall till liggande förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Lars-Olof Färnströms 
(S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. 
 
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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§ 62 
Dnr KS/2022:195  

Svar på motion – Redovisa kommunens koldioxidbudget, 
Alexander Karlsson (V) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionens första att-sats besvarad, samt  
 
att avslå motionens andra att-sats  
 
Reservation 
Alexander Karlsson (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
 
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/161000065
2093/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/18.737f31ae1828f295451c4a60/1662533476
738/%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. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande  
 
Bifall 
Alexander Karlsson (V) yrkar bifall till motionen. 
 
Emma Lokander (M) yrkar bifall till liggande förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Alexander Karlssons 
(V) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande 
förslag. 
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Beslutsunderlag  
Förslag till beslut – svar på motion 
Motion - Redovisa kommunens koldioxidbudget., Alexander Karlsson (V) 
 
Beslutet skickas till  
Motionären 
Kommundirektören 
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§ 63 
Dnr KS/2022:714  

Svar på motion - Industrikompetensen måste säkras, Viktoria 
Söderling (S) & Benny Larsson 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen  
 
Reservation 
Matilda Svahn (S), Christina Holmström (S), Benny Larsson (S), Marie-
Louise Rindå (S) och Lars-Olof Färnström (S) reserverar sig till förmån för 
eget yrkande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Viktoria Söderling (S) och Benny Larsson (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 
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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.  
 
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. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande  
 
Bifall 
Benny Larsson (S) yrkar bifall till motionen. 
 
Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Benny Larssons (S) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. 
 
Beslutsunderlag  
Förslag till beslut – svar på motion 
Motion Industrikompetensen måste säkras, Viktoria Söderling (S), Benny 
Larsson (S) 

 
Beslutet skickas till  
Motionären 
Kommundirektören 
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§ 64 
Dnr KS/2022:951  

Svar på motion – Inför insynsmandat i Valnämnden, Elmer 
Pollack, Mio Tastas Viktorsson (TList) 
 
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 transparent 
bygga tilliten till det svenska valsystemet och i förlängningen tilliten till att 
de demokratiska processerna inte kan manipuleras. 
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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 
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§ 65 
Dnr KS/2022:986, KS/2021:631  

Svar på motion – Inför insynsplatser i kommunstyrelsen, Jenny 
Lundström (MP) 
 
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 torde också gott och 
väl tillgodose önskemålet om insynsplatser som enbart i Miljöpartiets 
förslag har yttranderätt. Citat hämtat ur rapporten: 
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”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. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande  
 
Bifall 
Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till liggande förslag. 
 
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 
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§ 66 
Dnr KS/2022:1065  

Svar på motion – Sätt krav på regionen för att få till fungerande 
Upptåg!, Mio Tastas Viktorsson, Elmer Pollack (TList) 
 
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.  
 
Men om motionärerna ändå menat annorlunda med sin andra-attsats och 
istället syftar till att de föreslår att Tierps kommunfullmäktige ska kräva 
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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 
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§ 67 
Dnr KS/2022:1048  

Svar på motion - Bli behörig till yrkesprogram i Tierp, Veronica 
Mattsson (SD) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen  
 
Reservation 
Joakim Larsson (SD), Maj-Louise Ljungmark (SD) och Jan Jansson (SD) 
reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
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%.  
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Andra satsningar som gjorts under 2022 var att tillsätta medel för att skolan 
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. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande  
 
Bifall 
Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Joakim Larssons 
(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande 
förslag. 
 
Beslutsunderlag  
Förslag till beslut – svar på motion 
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Motion  Bli behörig till yrkesprogram i Tierp, Veronica Mattsson (SD) 
 
Beslutet skickas till  
Motionären 
Kommundirektören 
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§ 68 
Dnr KS/2022:1066  

Svar på motion – Lättnader för bygglov gällande 
energieffektivisering, Mio Tastas Viktorsson (TList) & Elmer 
Pollack (TList) 
 
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. 
 
Lagar stiftas av rikets högsta beslutande församling (Riksdagen) 
Riksdagen ger genom lag uppdrag till regeringen för att utforma förordning 
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. 
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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) 
 
Beslutet skickas till  
Motionärerna 
Kommundirektören 
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§ 69 
Dnr KS/2022:1046, KS/2021:511  

Svar på motion – Ge demokratiberedningen i uppgift att bereda 
folkomröstningar i samband med EP-valet 2024, Mio Tastas 
Viktorsson, Elmer Pollack (TList) 
 
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 statsskicket 
samtidigt som de vill införa en form av direktdemokrati genom 
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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 
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§ 70 
Dnr KS/2022:1045, KS/2022:899  

Svar på motion - Per capsulam-beslut i valberedningen, Mio 
Tastas Viktorsson (TList) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen  
 
Sammanfattning av ärendet 
Mio Tastas Viktorsson (TList) föreslår i en motion kommunfullmäktige 
besluta  
 
-att arbetsordning/reglemente revideras så att valberedningen tillåts arbeta 
med per capsulambeslut, inklusive elektroniska sådana. 
 
Ordförande i kommunstyrelsen, Sara Sjödal (C) svarar följande: 
I ”Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar” återfinns 
arbetsordning/reglemente för valberedningen. Nedan återges det avsnitt som 
berör Valberedningen, 39 §. 
 
Valberedning  
39 §  På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer 

fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden.  
 
 Valberedningen består av fem ledamöter och lika många ersättare. 

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en 
ordförande och en vice ordförande och en andre vice ordförande för 
den tid som de har valts att vara ledamöter.  

 
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som 
fullmäktige ska behandla med undantag av valen av valberedning 
eller fyllnadsval som inte är ordförandeval.  
 
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta ett val utan föregående 
beredning.  
 
Valberedningen ska ha tillgång till sekreterare och bestämmer själv 
sina arbetsformer.    

 
Motionen som föreslår revidering av arbetsordning/reglemente för 
valberedningen anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-
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13. Lite senare ned i dagordningen på det sammanträdet behandlades just en 
revidering av ”Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar” där 
avsnittet om valberedningen ovan förekommer, se bilagt protokollsutdrag. 
Vid den mötespunkten inkom motionären med yrkande  delvis i enlighet 
med det motionen föreslår. Frågan kan därför mer eller mindre anses redan 
behandlad på förra kommunfullmäktigesammanträdet som beslutade att 
avslå förslaget.  
 
Med anledning av att det tydligt i 39 § i ”Arbetsordning för 
kommunfullmäktige och beredningar” anges att valberedningen själv 
bestämmer sina arbetsformer, samt att i samband med beslut av 
arbetsordningen på föregående kommunfullmäktigesammanträde avslogs ett 
mycket snarlikt förslag som motionären lyfter, föreslås avslag på motionen. 
 
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 - Per capsulam-beslut i Valberedningen, Mio Tastas Viktorsson 
(TList) 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 156 Dnr KS/2022:899 
 
Beslutet skickas till  
Motionärerna 
Kommundirektören 
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§ 71 
Dnr KS/2023:135  

(KF) Utökning av borgensram för Tierps kommunfastigheter AB 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att tillstyrka höjd borgensram till 835 mnkr för Tierps kommunfastigheter, 
samt  
 
att höja ramen för derivat till 167 mnkr. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommunfastigheter AB har yrkat på en höjning av borgenseramen 
från 700 mnkr till 835 mnkr. Nuvarande lånestock är 635 mnkr. Med 
anledning av de förskolor som kommunen har beställt av TKAB så måste 
bolaget ha möjligheter att finansiera byggnationerna. Det gäller förskolor i 
Söderfors, Skärplinge och idrottshall/yttre miljö Kyrkbyn Den utökade 
borgensramen ryms inom de gränser som Kommuninvest har fastställt. 
 
Beslutsmotivering 
För att möjliggöra nybyggnation av beställda förskolor behöver TKAB en 
utökad borgensram. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Kommunen har ett stort behov av att förnya befintliga förskolor och utöka 
kapaciteten för att möjliggöra en god och effektiv förskoleverksamhet. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet leder till uppfyllelse av följande särskilda uppdrag: 
 
4.1 Alla barn ska ha tillgång till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad 
och förbereder dem för att börja grundskolan.  
6.2.l Byggnation av ny förskola i Söderfors.  
6.2.m Befintliga förskolelokaler som ersätts med ny förskola i Skärplinge 
säljs/återgår till lägenheter/återlämnas till skolan.  
6.2.n Byggnation av SKR-konceptförskola på Vallskogatomten. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inga särskilda ekonomiska konsekvenser för kommunen. 
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Beslutsunderlag 
Yrkande från Tierps kommunfastigheter AB 
Handläggarens tjänsteutlåtande 
Beslutet skickas till 
Tierps kommunfastigheter AB 
Ekonomienheten 
Kommuninvest, Theresia Färm 
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