
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Kommunstyrelsen 
 2022-09-06 

 
 

1 
 

 

Tid och plats  06 september 2022, kl.13:00 – 16:17, ajournering 13:57-14:05, 15:05-
15:15, i Stora och lilla A-salen, Tierp 

Paragrafer § 164 - § 201 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2022-09-08 Anslaget tas ner: 2022-09-30 

Protokollets förvaringsplats  Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Viktoria Söderling 
 

Beslutande   
 

Ledamöter Sara Sjödal (C), Ordförande, §§ 164-
177, 179-201 
Emma Lokander (M), 1:e vice 
ordförande 
Lotta Carlberg (C) 
Åsa Sikberg (M) 
Ann-Kristin Ringefors (KD) 
Alfred Mujambere (L) 
 

Viktoria Söderling (S), 2:e vice 
ordförande 
Jonas Nyberg (S) 
Barbro Wiklund (S) 
Linda Friberg (S) 
Torgny Helgesson (S) 
Joakim Larsson (SD) 
Klas Jakobsson (SD), §§ 164-177, 
179-201 

 

Beslutande ersättare Jenny Lundström (MP) 
Yaqub Ahmed (C), § 178 

Agnetha Andersson (V) 
Maj-Louise Ljungmark (SD), § 178 

Övriga närvarande  
 
 

Ersättare Yaqub Ahmed (C), §§ 164-177, 179-
201 
Carola Fredén (M), §§ 164-165, 177-
178, 183, 185 
Lars Svensk (KD) 
Sarah Nordfors (L) 

Gunnar Jansson (S) 
Matilda Svahn (S) 
Elisabeth Rosengren (V) 
Maj-Louise Ljungmark (SD), §§ 
164-177, 179-201 

   
 
Underskrifter 
 Sekreterare 
 
     Maria Ekstrand 

  
 
 
 Ordförande 
 
    Sara Sjödal, §§ 164-177, 179-201  Emma Lokander, §178 
 
 
 Justerande 
 
    Viktoria Söderling    
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Tjänstemän och övriga Maria Ekstrand, nämndsekreterare 
Helena Carlsson, kommundirektör 
Veikko Niemi, ekonomichef 
Adam Nyström, kommunarkitekt, §§ 177-179 
Ulrica Stjerngren, verksamhetschef Vård- och omsorg, § 183  
Mikaela Lindström, verksamhetsutvecklare, § 183 
Johanna Kastenholm, utredare/ utvecklare, § 183 
Ulf Sandell, upphandlingschef, § 183 
Andreas Vestin, rektor Vuxenutbildningen, § 185 
Per Angemo, skolchef, § 200 
Anna Persson, chef Tillväxt och Samhällsbyggnad, § 200 
Patrik Helgesson, fastighetschef AB Tierpsbyggen, § 200 
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Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  
 

 
§  Upprop   
 
§  Val av justerare, Viktoria Söderling den 

8 september kl. 13:00 
  

 
§ 164 Godkännande av föredragningslistan KS/2022:66  
 
§ 165 Information - Årsprognos 2022 per den 

31 juli 
KS/2022:729  

 
§ 166 Kostnadsökningar för innevarande 

investeringar 2022 
KS/2022:547  

 
§ 167 Ombudgeteringar samt totalutgifter 

investeringar 
KS/2022:722  

 
§ 168 Avstyckning av Skärplinge 1:77 samt 

försäljning av mark för förskola 
KS/2022:621  

 
§ 169 Förlängd överenskommelse gällande 

finansiering av kunskapsstyrning inom 
socialtjänsten till och med 2024 

KS/2022:602  

 
§ 170 Bemyndigande att underteckna 

handlingar 2022 
KS/2022:126  

 
§ 171 Överenskommelse avseende Regionalt 

forum Uppsala län 2023-2026 
KS/2022:668  

 
§ 172 Riktlinje för generell upphandling samt 

direktupphandling 
KS/2022:715  

 
§ 173 Revidering av delegationsordningen KS/2022:75  
 
§ 174 Sanktionsavgift livsmedel EDP 2022-864  
 
§ 175 Sanktionsavgift livsmedel EDP 2022-880  
 
§ 176 Beslut rörande anmälan om ändring av 

tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet 
EDP 2022-897  

 
§ 177 Svar på samråd - Havsbaserad vindkraft 

Najaderna 
KS/2022:640  
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§ 178 Yttrande gällande samråd för 
Uppsalapaketet 

KS/2022:453  

 
§ 179 Svar på remiss - Förslag till nya Natura 

2000-områden för sjöfåglar 
KS/2022:646  

 
§ 180 Yttrande på förslag till avfallsplan för 

Östhammars kommun 
KS/2022:586  

 
§ 181 Inspel till genomförandeplanen för 

länsplanen för regional 
transportinfrastruktur i Uppsala län 
2023–2029 

KS/2022:444  

 
§ 182 Revidering av delegationsordningen - 

Samhällsbyggnad 
KS/2022:75  

 
§ 183 Avtalsuppföljning Vardaga, Villa 

Siggbo 
KS/2022:704  

 
§ 184 Svar på remiss - Vägen till ökad 

tillgänglighet – delaktighet, tidiga 
insatser och inom lagens ram (SOU 
2022:22), dnr S2022/02635 

KS/2022:555  

 
§ 185 Plan för sammanhållen utbildning för 

nyanlända 
KS/2022:730  

 
§ 186 SEKRETESS - Vårdnadsöverflytt   
 
§ 187 Anmälan av ordförandebeslut - 

SEKRETESS 
KS/2022:70  

 
§ 188 Anmälan av beslut fattade med 

kompletterande beslutsrätt av 
förordnade ledamöter 

KS/2022:69  

 
§ 189 Redovisning av delegationsbeslut KS/2022:80  
 
§ 190 Inkomna beslut och skrivelser KS/2022:73, 

KS/2022:1, 
KS/2022:653, 
KS/2022:662, 
KS/2022:663, 
KS/2022:678, 
KS/2022:679, 
KS/2022:723, 
KS/2022:274 
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§ 191 Inkomna beslut och skrivelser - 
Samhällsbyggnad 

KS/2022:73  

 
§ 192 (KF) Revidering av Reglemente för 

kommunstyrelsen 
KS/2022:659  

 
§ 193 (KF) Ersättning till Tierps kommuns 

förtroendevalda 
KS/2022:720  

 
§ 194 (KF) Revidering av Regel för 

kommunalt partistöd 
KS/2022:713  

 
§ 195 (KF) Fastighetsutredningen och ägandet 

av kommunens fastigheter 
KS/2021:391, 
KS/2012:47 

 

 
§ 196 (KF) Revidering av Reglemente för 

jävsnämnden 
KS/2022:641  

 
§ 197 (KF) Taxor 2023 för tillsyn och tillstånd 

enligt lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor (LSO) och enligt lagen 
(2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE) 

KS/2022:633  

 
§ 198 (KF) Sammanträdesdagar för 

kommunfullmäktige år 2023 
KS/2022:84  

 
§ 199 (KF) Redovisning av ej besvarade 

motioner 2022 
KS/2022:125  

 
§ 200 (KF) Beställning av förstudie - Ny 

byggnad, Örbyhus skola 
KS/2022:761  

 
§ 201 Initiativärende - De som arbetar i daglig 

verksamhet är inte kunder! 
KS/2022:778  
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§ 164 
Dnr KS/2022:66  

Godkännande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 
 
godkänna föredragningslistan med följande revideringar:  
 

• att Initiativärende - De som arbetar i daglig verksamhet är inte 
kunder! läggs till i föredragningslistan och behandlas sist i 
ordningsföljden, samt 
 

• att ärendena behandlas i följande ordning för att underlätta 
tidschemat för föredragande handläggare:  
 
1 – Upprop 
2 – Val av justerare, Viktoria Söderling den 8 september kl. 13:00 
3 – Godkännande av föredragningslistan 
4 – Information - Årsprognos 2022 per den 31 juli 
16 – Svar på samråd - Havsbaserad vindkraft Najaderna 
17 – Yttrande gällande samråd för Uppsalapaketet 
22 – Avtalsuppföljning Vardaga, Villa Siggbo 
24 –  Plan för sammanhållen utbildning för nyanlända 
5 –  Kostnadsökningar för innevarande investeringar 2022 
6 –  Ombudgeteringar samt totalutgifter investeringar 
7 –  Avstyckning av Skärplinge 1:77 samt försäljning av mark för 
förskola 
8 – Förlängd överenskommelse gällande finansiering av 
kunskapsstyrning inom socialtjänsten till och med 2024 
9 –  Bemyndigande att underteckna handlingar 2022 
10 –  Överenskommelse avseende Regionalt forum Uppsala län 
2023-2026 
11 – Riktlinje för generell upphandling samt direktupphandling 
12 –  Revidering av delegationsordningen 
13 –  Sanktionsavgift livsmedel 
14 – Sanktionsavgift livsmedel 
15 –  Beslut rörande anmälan om ändring av tillståndspliktig 
miljöfarlig verksamhet 
18 –  Svar på remiss - Förslag till nya Natura 2000-områden för 
sjöfåglar 
39 –  (KF) Beställning av förstudie - Ny byggnad, Örbyhus skola 
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19 – Yttrande på förslag till avfallsplan för Östhammars kommun 
20 – Inspel till genomförandeplanen för länsplanen för regional 
transportinfrastruktur i Uppsala län 2023–2029 
21 –  Revidering av delegationsordningen - Samhällsbyggnad 
23 – Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, 
tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22), dnr 
S2022/02635 
25 – SEKRETESS - Vårdnadsöverflytt 
26 – Anmälan av ordförandebeslut - SEKRETESS 
27 –  Anmälan av beslut fattade med kompletterande beslutsrätt av 
förordnade ledamöter 
28 –  Redovisning av delegationsbeslut 
29 –  Inkomna beslut och skrivelser 
30 – Inkomna beslut och skrivelser - Samhällsbyggnad 
31 – (KF) Revidering av Reglemente för kommunstyrelsen 
32 – (KF) Ersättning till Tierps kommuns förtroendevalda 
33 – (KF) Revidering av Regel för kommunalt partistöd 
35 – (KF) Revidering av Reglemente för jävsnämnden 
34 – (KF) Fastighetsutredningen och ägandet av kommunens 
fastigheter 
36 – (KF) Taxor 2023 för tillsyn och tillstånd enligt lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt lagen 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 
37 – (KF) Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2023 
38 – (KF) Redovisning av ej besvarade motioner 2022 
40 – Initiativärende - De som arbetar i daglig verksamhet är inte 
kunder! 
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§ 165 
Dnr KS/2022:729  

Information - Årsprognos 2022 per den 31 juli 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichef, Veikko Niemi, informerar om uppföljningen årsprognos 2022 
per den 31 juli. Ledamöterna bjuds in till diskussion och har möjlighet att 
ställa frågor.  
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Årsprognos 2022 per 31 juli 
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§ 166 
Dnr KS/2022:547  

Kostnadsökningar för innevarande investeringar 2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 april 2022 att uppdra till 
kommundirektören att se över prognos för innevarande investeringar under 
året och redovisa resultatet vid ett kommande sammanträde för 
kommunstyrelsen (KS § 105/2022).  
 
Genomgång av investeringar per 2022-08-11 visar inga större förändringar 
jämfört med genomgången den 2022-05-31 och alla kostnadsökningar ryms 
inom ram. 
  
Information vid kommunstyrelsen 2022-06-21 
Översyn av prognos per 2022-05-31 visar på att några få projekt har 
drabbats av kostnadsökningar. Dessa kostnadsökningar har varit av 
betydande storlek. Kostnadsökningarna i sig påverkar inte kommunen då de 
finansieras genom omfördelningar inom ram. Prognos för innevarande 
investeringar för 2022 och kostandspåverkan redovisas i bilagan 
Sammanställning investeringsbudget.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet bedöms inte påverka barn och unga.  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 65/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Sammanställning investeringsbudget 

 
Beslutet skickas till 

• Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
• Ekonomienheten 
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§ 167 
Dnr KS/2022:722  

Ombudgeteringar samt totalutgifter investeringar 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bevilja begärda ombudgeteringar av projektmedel inom 2022 års 
investeringsram, samt 
 
att totalutgifter av projektmedel som baseras på den beräknade totalutgiften 
beviljas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inför fas genomförande redovisas nedan underlag till nytt beslut om 
totalutgift för projekt inom Samhällsbyggnad. På grund av förändrade 
förutsättningar finns därmed behov av ombudgeteringar av projektmedel 
inom 2022 års investeringsram inom Medborgarservice. 
 
Projekt 1846 G/C väg Tobo-Örbyhus -Inför fas genomförande 
 
Inför fas genomförande behöver Projekt 1846 G/C-Väg Tobo-Örbyhus 
ytterligare medel under 2022. Enligt 2022-02-15,§ 32 Dnr KS/2022:46, 
2021-02-16 §18 dnr 2021/100 är beslutad totalutgift 1 800 tkr. På grund av 
inflation, oljepriser och råvarupriser beräknas totalutgiften istället till 3 100 
tkr.  
Behov av ytterligare 1 300 tkr ombudgeteras inom 2022 års investeringsram 
enligt nedan: 
 
Projekt 1846  G/C väg Tobo-Örbyhus 
Ansvar 13104  Chef Samhällsbyggnad 
Verksamhet 3100  Kommunala gator och vägar 
Ram 2022   1 716 tkr 
Beslutad totalutgift  1 800 tkr 
2022-02-15,§ 32 Dnr KS/2022:46  
2021-02-16 §18 dnr 2021/100  
Beräknad totalutgift   3 100 tkr 
Behov 2022   3 016 tkr 
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Omföring till investeringsprojekt  1846, 1 300 tkr från projekt 2109 och 
1101 enligt nedan: 
 
Projekt 2109 Utensilier uppstart Kyrkskolan samt projekt 1101 
Reinvestering kommunala broar 
 
Projekt 2109 Utensilier uppstart Kyrkskolan beräknar inte ha behov av 
beviljad ram under 2022 då projektet delvis senareläggs till 2023. Därmed 
kan delar av budgeten för 2022 omfördelas till projekt 1846 med 400 tkr. 
 
Projekt 2109  Utensilier uppstart Kyrkskolan 
Ansvar 12181  Kostchef 
Verksamhet 0180 Produktion kost 
Ram 2022   500 tkr 
Beslutat ramanslag 2022 enligt plan 500 tkr 
Behov 2022   100 tkr 
 
Projekt 1101 Reinvestering kommunala broar beräknar inte ha behov av 
beviljad ram under 2022. Därmed kan delar av budgeten för 2022 
omfördelas till projekt 1846 med 900 tkr. 
 
Projekt 1101  Reinvest kommunala broar 
Ansvar 13104  Chef Samhällsbyggnad 
Verksamhet 3190 Kommunala konstruktionsb 
Ram 2022   2 000 tkr 
Beslutat ramanslag 2022 enligt plan 2 000 tkr 
Behov 2022   1 100 tkr 
 
Beslutsmotivering 
På grund av förändrade förutsättningar begärs ombudgeteringar av 
projektmedel inom 2022 års investeringsram och nytt beslut på totalutgift 
inom Medborgarservice från projekt 2109 och 1101 med en totalsumma på  
1 300 tkr till projekt 1846. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet påverkar barn och unga positivt genom en ökad tillgänglighet och 
möjlighet att nyttja säkra gång- och cykelvägar. Barn och ungas möjlighet 
till säker skolväg ökar. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Eftersom det rör sig om en ombudgetering uppstår inga 
likviditetskonsekvenser under 2022. Däremot innebär en utökad totalutgift 
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även ökade kapitalkostnader med ca 50 tkr/år (med reservation för 
ränteförändringar). 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 66/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

• Chef Tillväxt och samhällsbyggnadsenheten  
• Chef Medborgarservice 
• Ekonom Medborgarservice 
• Ekonomichef 
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§ 168 
Dnr KS/2022:621  

Avstyckning av Skärplinge 1:77 samt försäljning av mark för 
förskola 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att låta försälja del av fastigheten Skärplinge 1:77 enligt bifogat förslag, till 
TKAB enligt marknadsvärdering och efter avstyckning.  
 
Sammanfattning av ärendet 
TKAB har i december 2021 efter beslut i styrgrupp mottagit en beställning 
om att låta uppföra en ny förskolebyggnad om 6 avdelningar på Skärplinge 
1:77. Byggnadsarbetet påbörjades officiellt med ett första spadtag 2022-04-
22. Av skattetekniska skäl är det fördelaktigt om bolaget äger fastigheten på 
vilken byggnaden uppförs. I samråd med TKAB har därför bifogat förslag 
på avstyckning tagits fram. 
 
Beslutsmotivering 
Skärplinge 1:77 är en fastighet om 31.047 kvadratmeter som innefattar  
Ol Andersskolan inkl. komplementbyggnader. För att minimera 
överföringskostnaderna och samtidigt möjliggöra för bolaget att äga den 
fastighet som den nya byggnaden kommer att uppföras på bedöms 
avstyckning som det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Marknadsvärdet för del av fastigheten Skärplinge 1:77 enligt bifogad 
kartbilaga, uppgår till 3 500 tkr, det bokförda värdet uppskattas till 20 tkr 
och avstyckningen beräknas kosta 100 tkr. Försäljningen uppskattas därmed 
ge ett plusresultat på ca 3 380 tkr. Intäkten tillfaller ansvar 13108 Chef 
Fastighetssamordnare, vht 2600 Skolfastigheter, objekt 60100 Ol-
andersskolan. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens arbetsutskott § 67/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Bilaga 1 Avstyckning Skärplinge 177 - Alt2 
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• Värdeutlåtande 
 

Beslutet skickas till 
• Kommundirektör Helena Carlsson 
• VD för Tierpsbyggen Roger Kjetselberg 
• Chef för Förvaltning och genomförande Maria Pettersson 
• Lokalstrateg Tommy Kjärsgård 
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§ 169 
Dnr KS/2022:602  

Förlängd överenskommelse gällande finansiering av 
kunskapsstyrning inom socialtjänsten till och med 2024 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att förlänga nuvarande överenskommelse gällande finansiering av 
kunskapsstyrning inom socialtjänsten till att omfatta även 2024. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sveriges kommuner och regioner, SKR, har i skrivelse daterad den 10 juni 
2022 beslutat att förlänga rekommendationen till kommunerna om 
gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter till och med 2024. Det beslutades också om att 
informera kommunerna om beslutet i en skrivelse, samt att be kommunerna 
att meddela sitt ställningstagande i frågan senast 1 december 2022. 
 
För närvarande är Tierps kommun med i kunskapsstyrning inom 
socialtjänstområdet för perioden 2020-2023. SKR avser att utreda frågan om 
kunskapsstyrning vidare efter att nya socialtjänstlagen antagits. Området 
kunskapsstyrning kommer att belysas mer utförligt i den nya lagen och en 
diskussion kan då tas av SKR med staten om en långsiktig finansiering av 
kunskapsstyrningen inom socialtjänsten. Kunskapsstyrning syftar till att 
utveckla arbetet med evidensbaserade metoder etc. inom verksamheterna 
Individ- och familjeomsorg och Vård och omsorg. 
 
Kostnaden föreslås bli densamma som i tidigare överenskommelse, 1,95:-
/kommuninvånare. Kostnaden per kommun påverkas inte av antalet 
medverkande kommuner. SKR:s ambition är att alla kommuner ska vara 
med i arbetet. För närvarande är 288 kommuner av 290 med i samarbetet. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Arbetet med kunskapsstyrning behöver utvecklas inom socialtjänstens 
område. Detta kommer att gynna alla socialtjänstens målgrupper, inte minst 
barn och unga. 
 
Mål och uppdrag 

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 16:2 Kommunens 
verksamheter ska vara effektiva, transparanta och rättssäkra. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
En fortsatt kostnad för kunskapsstyrning inom socialtjänsten som legat med 
i utfallet sedan 2020. Baserat på invånarantalet 2021, 21 327 personer,  
skulle det innebära en kostnad om 41 588:- för Tierps kommun för 2024. 
Kostnaden bör delas mellan Individ- och familjeomsorg och Vård och 
omsorg. 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens arbetsutskott § 68/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Skrivelse från SKR 

 
Beslutet skickas till 

• Sveriges kommuner och regioner 
• Individ- och familjeomsorg 
• Vård och omsorg 
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§ 170 
Dnr KS/2022:126  

Bemyndigande att underteckna handlingar 2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse nedanstående personer och ersättare för dessa med bemyndigande 
att underteckna handlingar enligt nedan från och med den 8 september 2022, 
samt  
 
att tidigare beslut enligt kommunstyrelsen § 14/2022 upphör att gälla från 
och med den 8 september 2022.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av förändringar på tjänster i kommunens verksamhet  
revideras vilka som har bemyndigande att underteckna handlingar. 
 
Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar 
som krävs för verkställighet av kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med kommundirektör Helena Carlsson eller 
ekonomichef Veikko Niemi.  
 
Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar 
inom verksamhetsområdena som krävs för verkställighet av 
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med kommundirektör Helena Carlsson, chef 
Medborgarservice Lars Ingeberg, för verksamhetsområde samhällsbyggnad 
chef tillväxt och samhällsbyggnad Anna Persson.  
 
Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar 
inom respektive verksamhetsområde som krävs för verkställighet av 
beslut och uppdrag, inklusive budget/verksamhetsplan och 
ledningskontrakt.  
Kommundirektör Helena Carlsson  
Chef Medborgarservice Lars Ingeberg  
HR-chef Håkan Sandberg  
Verksamhetschef utbildning Per Angemo  
Verksamhetschef vård- och omsorg Ulrica Stjerngren  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-09-06 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

18 
 

Verksamhetschef individ- och familjeomsorg Mikael Sjöberg  
Verksamhetschef kultur- och fritid Kristina Hadziresic 
Verksamhetschef gemensam service Anne Eriksson 
Ekonomichef Veikko Niemi 
 
Undertecknande av lånehandlingar, borgensåtaganden och skuldebrev  
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med kommundirektör Helena Carlsson eller 
ekonomichef Veikko Niemi eller redovisningschef Tony Borselius.  
 
Undertecknande av kollektivavtal  
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med kommundirektör Helena Carlsson eller HR-chef 
Håkan Sandberg. 
 
Undertecknande av pensionsbrev  
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med HR-chef Håkan Sandberg eller lönekonsult Pia 
Eriksson.  
 
Undertecknande av beställningsskrivelser och eventuella kontrakt samt 
övriga ärenden enligt beslut om upphandling av kommunstyrelsens 
arbetsutskott  
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med upphandlingschef Ulf Sandell eller  
kommun- och upphandlingsjurist Jenny Ljungvall Cardoso eller chef  
Medborgarservice Lars Ingeberg.  
 
Undertecknande av externa hyresavtal  
Kommundirektör Helena Carlsson eller ekonomichef Veikko Niemi. Med 
externa hyresavtal avses hyresvärdar utanför kommunkoncernen. Behovet 
och avtalsförslaget ska först stämmas av koncerninternt.  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 69/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande  

 
Beslutet skickas till 

• Kommundirektör  
• Verksamhetschef utbildning  
• Verksamhetschef individ- och familjeomsorg 
• Verksamhetschef kultur och fritid  
• Verksamhetschef gemensam service  
• Ekonomienheten  
• HR-chef  
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• Upphandlingsenheten  
• Fastighetssamordnaren i tjänsten  
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§ 171 
Dnr KS/2022:668  

Överenskommelse avseende Regionalt forum Uppsala län 2023-
2026 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att för Tierps kommuns del godkänna överenskommelse om samverkan 
mellan Region Uppsala och åtta kommuner i Uppsala län, Regionalt forum. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med regionbildningen inrättades ett Regionalt forum för 
samverkan mellan länets kommuner och Region Uppsala.  Denna 
samverkan och Regionalt forums arbete formaliserades i en 
överenskommelse mellan parterna.   
 
Under våren 2022 genomförde region Uppsala en beredningsprocess 
avseende framtagande av ny överenskommelse för Regionalt forum.  
 
Utgångspunkten för revideringen har varit var den nu gällande 
överenskommelsen och iakttagelser och rekommendationer som lyftes fram 
i förarbetet till denna överenskommelse. Regionalt forums medlemmar 
gavs, med stöd av Regionala ledningsgruppen, möjlighet att ge inspel och 
framföra synpunkter. Arbetet koordinerades och bereddes av Region 
Uppsala. 
 
Som en del av beredningen presenterades förslag till reviderad 
överenskommelse på den Regional ledningsgruppen den 22 maj som 
godkände att förslaget gick vidare Regionalt forum.  Förslag till ny 
överenskommelse presenterades på Regionalt forum 20 maj, som gav 
Regionalt forums beredningsgrupp i uppdrag att slutligen godkänna förslag 
till ny överenskommelse för vidare utskick till respektive part, något 
beredningsgruppen gjorde den 9 juni. 
 
Den nya överenskommelsen gäller för perioden åren 2023-2026 
Överenskommelsen har kompletterats med bilaga avseende Regionalt 
forums prioriterade frågor 2023. Bilagan skall aktualitetsprövas årligen.   
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Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.  
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 17.1 Kommunens samverkan och 
partnerskap med andra kommuner, Region Uppsala, företag och 
civilsamhälle ska öka. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 70/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Förslag - Överenskommelse om samverkan mellan Region Uppsala 

och åtta kommuner i Uppsala län - 2023-2026 
• Bilaga till överenskommelse om samverkan mellan Region Uppsala 

och åtta kommuner i Uppsala län, prioriterade frågor – 2023 
• Missiv Överenskommelse Regionalt Forum, dnr RS2022-00312 

 
Beslutet skickas till 

• Region Uppsala 
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§ 172 
Dnr KS/2022:715  

Riktlinje för generell upphandling samt direktupphandling 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ersätta riktlinje för direktupphandling KS 2012/643 § 156/2012 
upphandling genom att anta Riktlinje för generell upphandling samt 
direktupphandling. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med beslut om reviderad policy för upphandling (KS/2022:430)  
beslutade kommunfullmäktige att förslag till riktlinje för generell 
upphandling samt direktupphandling lämnas till kommunstyrelsen för beslut 
den 6 september 2022. Riktlinje för generell upphandling samt 
direktupphandling är ett komplement till policy för upphandling. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet har indirekta positiva konsekvenser för barn och unga eftersom 
riktlinjen bidrar till ökad måluppfyllelse för Agenda 2030 och hållbar 
utveckling.  
 
Mål och uppdrag 
Riktlinje för generell upphandling samt direktupphandling bidrar till 
uppfyllelse av följande delmål i Plan för Tierps kommuns ekonomi och 
verksamhet 2022-2024:  
17.2 Kommunens upphandlingar ska genomföras på ett sätt som bidrar 
positivt till Agenda 2030 även utanför kommunens gränser. 
9.2 Genom upphandling styra mot renare och smartare teknik. 
12.3 Kommunens upphandlingar ska främja hållbar produktion och 
stimulera en cirkulär ekonomi. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 71/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Riktlinje för generell upphandling samt direktupphandling 

 
Beslutet skickas till 

• Upphandlingsenheten 
• AB Tierpsbyggen 
• Tierps kommunfastigheter AB 
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• Tierps Energi & Miljö AB 
• Temab Fjärrvärme AB 
• Chef Kvalitet och strategisk utveckling 
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§ 173 
Dnr KS/2022:75  

Revidering av delegationsordningen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag, samt 
 
att ändringen gäller från och med 27 september 2022 under förutsättning att 
kommunfullmäktige den 20 september 2022 antar förslaget till reviderat 
Reglemente för kommunstyrelsen.  
 
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. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Joakim Larsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
 
att avslå liggande förslag.  
 
Bifall 
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. 
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Beslutsunderlag 
• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 72/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Förslag till ändringar i delegationsordningen 

 
Beslutet skickas till 

• Administratör Ledningsstöd  
• Huvudregistrator 
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§ 177 
Dnr KS/2022:640  

Svar på samråd - Havsbaserad vindkraft Najaderna 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att anta remissvaret och skicka det till Eolus Vind AB. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Eolus Vind AB inbjuder kommunen till samråd avseende den havsbaserade 
vindkraftparken Najaderna. Samrådet utgör ett avgränsningssamråd inom 
ramen för bolagets miljöbedömning inför kommande ansökningar om 
tillstånd för uppförande och drift av vindkraftparken med tillhörande 
verksamheter, anläggningar och kablar. 
 
Bolaget vill undersöka förutsättningarna att söka tillstånd för en havsbaserad 
vindkraftpark benämnd som Najaderna, lokaliserad i svensk ekonomisk zon 
samt i territorialhavet inom Tierps kommun. Området rymmer upp till 68 
vindkraftverk på en yta om cirka 350 km2. Verksamheten avser en 
gruppstation för vindkraft med en totalhöjd upp till 365 m och med en 
ungefärlig årsproduktion på 4-4,5 TWh. 
 
För att vindkraftparken med tillhörande exportkablar ska kunna 
genomföras krävs tillstånd enligt lagen (1992:1140) om Sveriges 
ekonomiska zon (SEZ), lagen (1966:314) om kontinentalsockeln (KSL), 
miljöbalken (MB) och ellagen. Regeringen prövar tillstånd enligt SEZ och 
KSL. Tillstånd enligt MB prövas av Länsstyrelsen respektive Mark- och 
miljödomstolen. Nätkoncession enligt ellagen prövas av 
Energimarknadsinspektionen.  
 
Planerad verksamhet antas kunna medföra betydande miljöpåverkan och 
därför genomförs ett så kallat avgränsningssamråd enligt 6 kap MB. 
Avsikten med samrådet är att informera och inhämta andra parters 
synpunkter och kunskaper för att den miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) som tas fram ska få en inriktning på de aspekter som är viktigast för 
den kommande prövningen. 
 
Kommunen bereds därför tillfälle att lämna synpunkter om MKB-
utformning och information om förhållanden i övrigt. 
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Adam Nyström, kommunarkitekt, informerar muntligt om ärendet på 
kommunstyrelsens sammanträde den 6 september 2022. Ledamöterna har 
möjlighet att ställa frågor. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms inte påverkas direkt av beslutet, men kan anses 
påverkas indirekt eftersom en hållbar energiproduktion har en avgörande 
betydelse för framtiden. Vid etablering av vindkraftparken behöver det dock 
säkerställas att den inte orsakar skada på omistliga ekosystem och 
upplevelsevärden för kommande generationer. 
 
Mål och uppdrag 
Anläggande av en stor havsbaserad vindkraftpark bidrar till att uppnå de 
globala Agenda 2030 målen ”mål 7 Hållbar energi för alla” samt ”mål 13 
Att bekämpa klimatförändringen”. 
 
I länet finns ett mål om 100 procent förnybar elproduktion vilket kräver 
utbyggd vindkraft och utbyggd elproduktion från kraftvärme och solceller. 
Tierps lokala Agenda 2030 mål handlar mer om småskaliga anläggningar. 
 
Anläggandet av vindkraftparken får samtidigt inte inverka negativt på 
Agenda 2030 målet ”mål 14 Hav och marina resurser”, eller minska 
möjligheten att uppnå miljömålet ”Hav i balans samt levande kust och 
skärgård”. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut utskottet samhällsbyggnad § 82/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Handläggarens remissvar 
• Samrådshandlingar 

 
Beslutet skickas till 

• Eolus Vind AB via e-post till najaderna@eolusvind.com   
  

mailto:najaderna@eolusvind.com
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§ 178 
Dnr KS/2022:453  

Yttrande gällande samråd för Uppsalapaketet 
 
Jäv 
Sara Sjödal (C) och Klas Jakobsson (SD) deltar inte i ärendets handläggning 
och beslut på grund av jäv. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att anta yttrandet och skicka det till Svenska kraftnät.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun har 2022-05-02 mottagit remiss för samråd för 
Uppsalapaketet från Svenska kraftnät, i enlighet med 6 kap. miljöbalken. Ett 
digitalt informationsmöte ägde rum 2022-06-17 där kommunrepresentanter 
från Tierps kommun fanns närvarande. Sista svarsdag för remissen är 2022-
09-30.  
 
Svenska kraftnät har 2022-05-02 inkommit till Tierps kommun med 
inbjudan till samråd enligt 6 kap. miljöbalken om en ny dubbel 400 kV 
luftledning, mellan en uppklippspunkt vid Mehedeby i Tierps kommun och 
stationen Odensala i Sigtuna kommun, samt en ny 220 kV luftledning och 
ledningsåtgärder på 220 kV luftledning öster om Uppsala.  
 
Åtgärderna innefattar flera projekt och kallas sammantaget Uppsalapaketet. 
Samrådet är uppdelat i Mehedeby-Jälla (norra delen), Jälla-Plenninge och 
Bredåker-Jälla (mellersta delen) samt Plenninge-Odensala (södra delen). 
Tierps kommun berörs av delområdet ”norra delen”.  
 
Uppsalapaketet ersätter ett antal 220 kV-ledningar som idag sträcker sig 
genom området och är en del av flera större investeringar som Svenska 
kraftnät gör inom investeringspaket NordSyd.  
 
Den norra delen av Uppsalapaketet omfattar: 

• Dubbla 400 kV-luftledningar mellan Mehedeby och Odensala 
• En ny station, Jälla, i höjd med Uppsala 
• En ny station i anslutning till befintlig station Plenninge och en ny 

station i anslutning till befintlig station Odensala 
• Förstärkning av 220 kV-nätet till Uppsala 
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Projektet syftar till att stärka överföringsförmågan mellan norra och södra 
Sverige, skapa ett mer flexibelt och robust transmissionsnät, öka 
driftssäkerheten, motverka flaskhalsar i systemet och säkra elförsörjningen i 
Uppsala- och Mälardalsregionen samt stärka Sveriges möjlighet att kunna 
exportera el. Byggnationen av ledningsstolpar och dragning av nya 
luftledningarna medför omgivningspåverkan för de områden där ledningen 
dras och dess omgivning. Störningarna kan beröra allt från naturvärden, som 
kulturvärden, hälsa och säkerhet liksom naturresurser och landskapsbild. 
 
Adam Nyström, kommunarkitekt, informerar muntligt om ärendet på 
kommunstyrelsens sammanträde den 6 september 2022. Ledamöterna har 
möjlighet att ställa frågor. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Byggnationen av nya 400 kV ledningar, liksom raseringen av de befintliga 
220 kV ledningarna har en direkt påverkan på flera viktiga aspekter, så som 
landskapsbild, naturvärden och markanspråk. Möjligheten att stärka upp 
elnätet i regionen och i Sverige i stort utgör samtidigt en mycket viktig del i 
att kunna ställa om samhället i en riktning där fossila bränslen ges en mindre 
roll och bidrar till en mer hållbar samhällsutveckling.  
 
Kommunen ansvarar inte för beslutet kring Uppsalapaketet eller det sätt 
som samrådet har genomförts. Dock så har kommunen i granskningen av 
samrådsunderlaget och i sitt utformande av svar beaktat samtliga aspekter 
och typer av påverkan som förslaget riskerar medföra och i dessa 
bedömningar beaktat barn och unga.  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut utskottet samhällsbyggnad § 86/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Yttrande gällande samråd för Uppsalapaketet  
• Avgränsningssamråd – Uppsalapaketet 
• Avgränsningssamråd Uppsalapaketet – Norra delen 
• Bilaga 1. Övergripande översiktskarta Uppsalapaketet 
• Bilaga 2. Översiktskarta Mehedeby – Jälla 
• Bilaga 3. Fastighetskartor 
• Bilaga 4. Karta befintliga ledningar 
• Bilaga 5. Kartserie natur och kulturmiljö 
• Bilaga 6. Kartserie riksintressen och vattenintressen 
• Bilaga 7. Karta riksintressen försvaret och kommunikationer 
• Bilaga 8. Övergripande alternativredovisning  
• Bilaga 9 Bedömningsmetodik 

 
Beslutet skickas till 

• Svenska kraftnät  
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§ 179 
Dnr KS/2022:646  

Svar på remiss - Förslag till nya Natura 2000-områden för 
sjöfåglar 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att anta remissvaret och skicka det till Länsstyrelsen. 
 
Reservation 
Joakim Larsson (SD) och Klas Jakobsson (SD) reserverar sig till förmån för 
Joakim Larssons (SD) yrkande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har fått regeringsuppdrag att utse fler Natura 2000-områden 
för fågel (SPA-områden) i de områden som pekats ut som IBA (Important 
Bird and Biodiversity areas) av BirdLife. Stora områden föreslås därmed bli 
Natura 2000-områden utmed hela kommunens kust.  
 
Adam Nyström, kommunarkitekt, informerar muntligt om ärendet på 
kommunstyrelsens sammanträde den 6 september 2022. Ledamöterna har 
möjlighet att ställa frågor. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms inte påverkas direkt av beslutet, men kan anses 
påverkas indirekt eftersom förslaget till bildande av nya Natura 2000-
områden får stor betydelse för framtiden. Dels säkerställs viktiga områden 
för fåglar, dels kan det få konsekvenser för kustens utveckling. 
 
Mål och uppdrag 
Bildande av nya Natura 2000-områden bidrar till att uppnå Agenda 2030 
målen ”Mål 14 Hav och marina resurser” samt ”Mål 15 Ekosystem och 
biologisk mångfald”. 
 
Förslaget att bilda nya Natura 2000-områden kan samtidigt inverka negativt 
på de delar av Agenda 2030 mål 14 som handlar om fiskpopulationer samt 
om fritidsbåtars infrastruktur.  
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Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Joakim Larsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
 
att remissvaret skrivs om så att det framkommer att Tierps kommun avråder 
Länsstyrelsen från att gå vidare med utvidgningen av dessa områden.  
  
Bifall 
Jenny Lundström (MP) 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 

• Beslut utskottet samhällsbyggnad § 83/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Handläggarens remissvar 
• Samrådshandlingar 

 
Beslutet skickas till 

• Länsstyrelsen i Uppsala län 
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§ 180 
Dnr KS/2022:586  

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

• Beslut utskottet samhällsbyggnad § 84/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Remiss av förslag till avfallsplan för Östhammars kommun 

 
Beslutet skickas till 

• Östhammars kommun 
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§ 181 
Dnr KS/2022:444  

Inspel till genomförandeplanen för länsplanen för regional 
transportinfrastruktur i Uppsala län 2023–2029 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att anta inspelen av brister och behov på ansökningsblanketten för objekt till 
genomförandeplanen för länsplan 2023-2029 och skicka det till Region 
Uppsala. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län är ett politiskt 
dokument som fastställer åtgärdsplaneringen för den regionala 
infrastrukturen i Uppsala län. Länsplanens innehåll är på en förhållandevis 
översiktlig nivå därav tas en årlig genomförandeplan fram. Enligt processen 
med framtagandet av genomförandeplanen ska Region Uppsala ge 
kommunerna och Trafikverket Region Öst möjlighet att inkomma med 
förslag på objekt/åtgärder som kan tas in i genomförandeplanen för 2023 
med utblick mot 2029.  
 
Vanligen ges kommunen möjligheten att årligen inkomma med objekt. 2021 
gjorde Region Uppsala enbart en aktualisering av genomförandeplanens 
kostnader och tidplaner. Kommunstyrelsen har en tidigare beslutad blankett 
av prioriterade brister och behov, KS/2020:892. Den nya 
ansökningsblanketten KS/2022:444 har aktualiserat inspelen av objekt. Det 
är ingen garanti att samtliga objekt går så långt som till ett genomförande 
det är därför viktigt att Tierps kommun förmedlar en uppdaterad helhetsbild 
av kommunens prioriteringar, även för de redan inspelade objekten som 
finns med i den nu gällande genomförandeplanen samt för nya objekt.  
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Nedan redogörs vilka förändringar som skett från ärende KS/2020:892.  
 
Punkt 2a., väg 76 Skärplinge  Objektet finns kvar som inspel till 

genomförandeplanen 2023-2029. 
Objektet är utökat från att bara 
innefatta passage över väg 76. Det 
finns ett behov av att ta ett 
helhetsgrepp kring hela Skärplinge 
tätort.  
 

Punkt 2b, Tolfta  Objektet utgår då passagen är i 
produktionsskede.  
 

Punkt 2c, korsning Atlas Copco  Objektet utgår. Möjligheten att 
bygga passage har varit under 
utredning men kommer tyvärr inte 
vara möjligt då det strider mot 
"Vägar och gators utformning".  
 

Punkt 2d, väg 292 passage 
Trädgårdsstaden  

Objektet har en låg mognadsgrad 
och har därför lagts in under 
prioritering nr 6 på 
ansökningsblanketten för inspel till 
genomförandeplanen 2023-2029. 
Eventuellt kan detta objekt hanteras 
av exploateringsprojektet för Siggbo 
Trädgårdsstad.  
 

Punkt 2e, väg 292 trafiksäkerhet 
Trädgårdsstaden  

Objektet har en låg mognadsgrad 
och har därför lagts in under 
prioritering nr 6 på 
ansökningsblanketten för inspel till 
genomförandeplanen 2023-2029. 
Eventuellt kan detta objekt hanteras 
av exploateringsprojektet för Siggbo 
Trädgårdsstad.  
 

Punkt 3b, våg 292 cykelbarhet 
Söderfors – Tierp  

Objektet finns kvar som inspel till 
genomförandeplanen 2023-2029  
men är utökat med att gälla hela 
sträckan från Söderfors och vidare 
över kommungränsen mot Gimo och 
väg 288.  
 

Punkt 3e, cykelbarhet Söderfors – 
kommungräns Östhammar  

Objektet är delvis en upprepning av 
punkt 3b.  Finns kvar som inspel till 
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genomförandeplanen 2023-2029  
men är utökat med att gälla hela 
sträckan från Söderfors och vidare 
över kommungränsen mot Gimo och 
väg 288.  
 

Punkt 4b, sjöfart Björns brygga  Objektet utgår då projektet är i 
produktionsskede.  

Punkt 4c, sjöfart muddring 
Karlholm  

Objektet utgår då Region Uppsala 
anser att åtgärden är mer lokal än 
regional.  
 

 
Anstånd är beviljat av Region Uppsala till den 8 september 2022.  
 
Beslutsmotivering 
De regionala satsningarna blir tillsammans med de kommunala ett 
sammanlänkat system av transportinfrastrukturen. De inspelade åtgärderna 
ska därför ses som ett led i att främja den regionala utvecklingen.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Varje projekt som berör infrastruktur har en indirekt inverkan på barn och 
dess möjlighet till självständigt resande. Det är därför viktigt för barn och 
ungas mobilitet att förutsättningarna för gång, cykel och kollektivtrafik 
främjas.  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut utskottet samhällsbyggnad § 85/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande  
• Svar på remiss – Ansökningsblankett för objekt till 

genomförandeplanen för länsplan 2023-2029 
• Remiss - Genomförandeplan för Länsplanen för regional 

transportinfrastruktur i Uppsala län 2023-2029, dnr TS2022-00141 
 

Beslutet skickas till 
• Region Uppsala 
• Samhällsplanerare Infrastruktur 
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§ 182 
Dnr KS/2022:75  

Revidering av delegationsordningen - Samhällsbyggnad 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag, samt 
 
att ändringen gäller från och med 27 september 2022.  
 
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 

• Beslut utskottet samhällsbyggnad § 87/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Förslag till ändringar i delegationsordningen 

 
Beslutet skickas till 

• Administratör Ledningsstöd  
• Miljö- och hälsoskyddsenheten 
• Huvudregistrator 
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§ 183 
Dnr KS/2022:704  

Avtalsuppföljning Vardaga, Villa Siggbo 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna informationen och 
 
att uppdra till kommundirektören att återkomma med Villa Siggbos 
handlingsplan för åtgärder 13 oktober 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med avtalsuppföljningen var att kontrollera hur väl Vardaga på Villa 
Siggbo följer det avtal om vård- och omsorgsplatser som ingåtts med Vård 
och omsorg, Tierps kommun. Fokus för uppföljningen har legat på 
områdena allmänt, personal, kund och kvalitet. Information har inhämtats 
dels genom granskning av verksamhetens dokument, dels genom intervjuer 
med enhetschef och utvalda medarbetare och har sedan jämförts med ställda 
krav under aktuell avtalspunkt. Intervjuerna genomfördes den 28 april i år, 
kompletterande informationsinhämtning har pågått maj-juli. Mot bakgrund 
av det som framkommit kommer en handlingsplan för åtgärder att begäras 
in från Villa Siggbo. Exempel på områden där det behövs åtgärder är 
genomförandeplaner, mat och måltider, omsorgspersonal och it-system. 
 
Mikaela Lindström, verksamhetsutvecklare, Johanna Kastenholm, utredare/ 
utvecklare, Ulrica Stjerngren, verksamhetschef Vård- och omsorg och Ulf 
Sandell, upphandlingschef informerar muntligt om ärendet på 
kommunstyrelsens sammanträde den 6 september 2022. Ledamöterna har 
möjlighet att ställa frågor. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 

- Beslutet bidrar till arbetet med mål 3 Hälsa och välbefinnande. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut utskottet arbete och omsorg § 64/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Rapport avtalsuppföljning Villa Siggbo 2022 
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Beslutet skickas till 

• Verksamhetschef vård och omsorg 
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§ 184 
Dnr KS/2022:555  

Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, 
tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22), dnr 
S2022/02635 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att besvara remissen enligt upprättat förslag.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har skickat slutbetänkande Vägen till ökad tillgänglighet, 
delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SoU 2022:22) dnr 
S2022/02635 på remiss. Tierps kommun har fått remissen, och har därmed 
möjlighet men inte skyldighet att lämna synpunkter. Svar ska inkomma 
senast 30 september.  
 
Bristande tillgänglighet med långa väntetider har varit ett långvarigt 
problem i svensk hälso- och sjukvård. Trots stor debatt och många insatser 
från såväl staten som regionerna för att komma till rätta med väntetiderna, 
och trots att de flesta är överens om att tillgängligheten behöver förbättras, 
kvarstår problemet. Avsevärda ekonomiska medel genom 
överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) och införandet av en lagstadgad vårdgaranti, har inte lyckats vända 
utvecklingen.  
 
I detta betänkande redogör utredningen för förslag och bedömningar när det 
gäller uppdragen att utreda för- och nackdelar med en utökad vårdgaranti 
och att stödja regionernas och kommunernas arbete med utvecklingen av en 
nära och tillgänglig vård. Utredningen redogör för arbetet med att stödja 
regionerna i genomförandet av de regionala handlingsplanerna. Utredningen 
lämnar också bedömningar om det fortsatta arbetet med barn och ungas 
psykiska hälsa och intygshanteringen i hälso- och sjukvården.   
 
Olika funktioner inom Vård och omsorg samt elevhälsan har fått möjlighet 
att inkomma med synpunkter på remissen. Förslaget tillstyrks i sin helhet 
med några kompletterande synpunkter.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
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Mål och uppdrag 

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 3.8 kommunen ska arbeta för 
att mer vård, inklusive specialistvård ska erbjudas nära.  
 

Beslutsunderlag 
• Beslut utskottet arbete och omsorg § 62/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Remissvar Vägen till ökad tillgänglighet, delaktighet, tidiga insatser 

och inom lagens ram (SoU 2022:22)  
• Remissen i sin helhet  

 
Beslutet skickas till 

• Vård och omsorg  
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§ 185 
Dnr KS/2022:730  

Plan för sammanhållen utbildning för nyanlända 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att anta Plan för sammanhållen utbildning för nyanlända. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Från och med den 1 augusti 2022 är landets kommuner skyldiga att erbjuda 
en sammanhållen utbildning inom Komvux för deltagare i 
etableringsprogrammet som på grund av kort utbildning inte bedöms kunna 
matchas mot arbete under tiden i programmet.  
 
Andreas Vestin, rektor Vuxenutbildningen, informerar muntligt om ärendet 
på kommunstyrelsens sammanträde den 6 september 2022. Ledamöterna har 
möjlighet att ställa frågor. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Huvudsyftet med Plan för sammanhållen utbildning för nyanlända, är att 
fler individer ska kunna tillgodogöra sig en utbildning som ger bättre 
förutsättningar till etablering på arbetsmarknaden och egen försörjning. En 
effekt av fler kommer till egenförsörjning, är att andelen barn som lever i 
fattigdom minskar.  
 
Mål och uppdrag 
 

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 10.4 Fler nyanlända ska ha 
lämnat etableringsuppdraget för att börja arbeta. 

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
I dagsläget påverkar det inte kostnaden för SFI-undervisningen. Men om 
antalet studerande på SFI ökar, som tillhör etableringsuppdraget, kommer 
kostnaden för att bedriva SFI-undervisning inom vuxenutbildningen att öka. 
Då individer som tillhör etableringen och omfattas av Plan för nyanländas 
lärande, ska erbjudas en lagstadgad undervisningstid om 23 h/vecka istället 
för nuvarande 15 h/vecka. 
För nyanlända individer får kommunen ett schablonbelopp under de första 
24 månaderna, som för 2022 är fastställt till 151 800 kr. Inom detta belopp 
ska merkostnaden för den utökade undervisningstiden rymmas.  
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Beslutsunderlag 
• Beslut utskottet barn och ungdom § 220/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Plan för sammanhållen utbildning för nyanlända 

 
Beslutet skickas till 

• Skolchef 
• Rektor vuxenutbildningen 
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§ 189 
Dnr KS/2022:80  

Redovisning av delegationsbeslut 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt fastställd delegationsordning ska delegaterna anmäla 
delegationsbesluten till kommunstyrelsen enligt kommunallagen, inklusive 
beslut som fattas med vidaredelegation. 
Kommunstyrelsen har i kommunstyrelsens delegationsordning överlåtit 
beslutanderätt till utskottet, ordföranden och tjänstemän. Beslutanderätt 
kan också i vissa fall delegerats i separata kommunstyrelsebeslut. Beslut 
fattade på delegation ska redovisas till kommunstyrelsen. 
Följande delegationsbeslut redovisas till kommunstyrelsen: 
 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser  
Handlingsid: KS 2022:3122 Period: 2022-05-01 - 2022-05-31 
Handlingsid: KS 2022:3132 Period: 2022-06-01 - 2022-06-30 
Handlingsid: KS 2022:3167 Period: 2022-07-01 - 2022-07-31 
 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser gällande LSS  
Handlingsid: KS 2022:3125 Period: 2022-06-01 - 2022-06-30 
Handlingsid: KS 2022:3195 Period: 2022-07-01 - 2022-07-31 
 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser gällande SoL  
Handlingsid: KS 2022:3124 Period: 2022-06-01 - 2022-06-30 
Handlingsid: KS 2022:3196 Period: 2022-07-01 - 2022-07-31 
 
Individ- och familjeomsorg  
Handlingsid: KS 2022:3126 Period: 2022-06-01 - 2022-06-30  
Handlingsid: KS 2022:3193 Period: 2022-07-01 - 2022-07-31 
 
Anställningsavtal  
Handlingsid: KS 2022:3133 Period: 2022-06-01 - 2022-06-30 
Handlingsid: KS 2022:3194 Period: 2022-07-01 - 2022-07-31 
 
Bostadsanpassningsbidrag  
Handlingsid: KS 2022:3123 Period: Lista 6 
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Parkeringstillstånd  
Handlingsid: KS 2022:3272 Period: 2022-06-03 – 2022-08-19 
 
Färdtjänst  
Handlingsid: KS 2022:3273 Period: 2022-06-02 – 2022-08-22 
 
Bygglov  
Handlingsid: KS 2022:3277 Period: 2022-06-07 - 2022-08-23 
 
Miljö- och hälsoskydd  
Handlingsid: KS 2022:3276 Period: 2022-06-07 - 2022-08-23 
 
Mark och exploatering  
Handlingsid: KS 2022:3278 Period: 2022-06-07 - 2022-08-23 
 
Skolskjuts  
Handlingsid: KS 2022:3275 Period: 2022-06-07 - 2022-08-23 
Handlingsid: KS 2022:3274 Period: 2022-06-07 - 2022-08-23 
 
Dödsbo  
Handlingsid: KS 2022:3262 Period: 2022-07-19 – 2022-07-21 
 
Övriga delegationsbeslut registrerade i Lex 
Handlingsid: KS 2022:3436 Anmälda till kommunstyrelsens sammanträde 6 
september 2022, lista 7. 
 
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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§ 190 
Dnr KS/2022:73, KS/2022:1, KS/2022:653, KS/2022:662, KS/2022:663, KS/2022:678, 
KS/2022:679, KS/2022:723, KS/2022:274  

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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§ 191 
Dnr KS/2022:73  

Inkomna beslut och skrivelser - Samhällsbyggnad 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
I utskicket av handlingar till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare 
bifogas beslut och skrivelser inkomna till Tillväxt och samhällsbyggnad och 
bedöms vara av intresse för politiken.  
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Bifogade inkomna beslut och skrivelser - Samhällsbyggnad 
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§ 192 
Dnr KS/2022:659  

(KF) Revidering av Reglemente för kommunstyrelsen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa revideringar i Reglemente för kommunstyrelsen i enlighet med 
föreliggande förslag, 
 
att revideringarna gäller från och med att ett nytt styre tillträder, 
 
att förlänga nuvarande Reglemente för kommunstyrelsen antaget av 
kommunfullmäktige § 174/2021 till och med efter valet 2022 i samband 
med att det nya styret tillträder, samt  
 
att det nya utskottet utbildning och kultur fastställt av kommunfullmäktige § 
67/2022 byter namn till utskottet barn, utbildning och kultur.  
 
Reservation 
Jenny Lundström (MP) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enheten Ledningsstöd har gått igenom reglementet för kommunstyrelsen 
och reviderat det utefter nya arbetssätt och rutiner. Den största förändringen 
är att reglementet har reviderats utifrån kommunfullmäktiges beslut om 
”Revidering av befintlig utskottsstruktur under kommunstyrelsen samt den 
befintliga politiska organisationen i övrigt” § 67 2022-06-08. De 
övergripande ansvarsområdena för respektive utskott har bland annat setts 
över utifrån den nya utskottsstrukturen. Det har förtydligats att det nya 
utskottet för individärenden enbart kommer hantera ärenden som rör 
myndighetsutövning och att det övergripande ansvaret för Vård och omsorg 
och Individ- och familjeomsorg för personer över 21 år samt Individ- och 
familjeomsorg för personer till och med 20 år även i fortsättningen ligger 
under utskottet arbete och omsorg respektive utskottet utbildning och kultur. 
För att förtydliga att Individ- och familjeomsorg för personer till och med 
20 år är en del av utskottet utbildning och kultur ansvarsområden är 
förslaget till beslut även att utskottet ska byta namn till utskottet barn, 
utbildning och kultur. 
 
Med i beslutsunderlaget finns en version av reglementet med kommentarer 
som ger en överblick över samtliga revideringar som genomförts.  
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Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med följande delmål: 
 
16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och 
rättssäkra.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Jenny Lundström (MP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta 
 
att en ny paragraf läggs till efter 7 §: 
 
8 § Hållbar utveckling 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens strategiska arbete för att nå en 
hållbar utveckling. Detta innebär bland annat att: 

• leda utvecklingen av kommunens hållbarhetsarbete, i enlighet med 
FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030. 

• verka för att mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används på ett sätt 
som 
är förenligt med långsiktig ekonomisk, social och ekologisk 
hållbarhet och så att den biologiska mångfalden förstärks.  

 
att orden ”, om det finns särskilda skäl,” i första stycket 24 § stryks, 
 
att andra stycket i 24 § stryks, 
 
att 46 § konsekvensändras i enlighet med ändringarna i 24 §, 
 
att rubriceringen av 30 § ändras till Kommunalråd, 
 
att första stycket i 30 § ändras till: 
Sedan val av kommunstyrelsen skett utser fullmäktige kommunalråd. 
Fullmäktige beslutar om kommunalrådens uppgifter, ansvarsområden och 
tjänstgöringsgrad. 
 
att tredje stycket i 30 § stryks, 
 
att följande mening läggs till i stycke 3 i 42 §: Utskotten har också 
beredningsansvar för budget och verksamhetsplaner inom sitt 
ansvarsområde. 
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att första stycket i 44 § ersätts med ”Ersättare har närvarorätt i samtliga 
utskott.” 
 
Avslag 
Emma Lokander (M) yrkar avslag till Jenny Lundströms (MP) yrkande.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen.  
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Jenny Lundströms 
(MP) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande 
förslag. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 73/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande  
• Reglemente för kommunstyrelsen – Med kommentarer 
• Reglemente för kommunstyrelsen 

 
Beslutet skickas till 

• Sekretariatet  
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§ 193 
Dnr KS/2022:720  

(KF) Ersättning till Tierps kommuns förtroendevalda 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Ersättning till Tierps kommuns förtroendevalda - ERS 2022 från och 
med att ett nytt styre tillträder, 
 
att de delar som avser revisorernas årsarvode gäller från och med den 1 
januari 2023, samt 
 
att förlänga nuvarande Ersättning till Tierps kommuns förtroendevalda ERS 
2018 antaget av kommunfullmäktige § 157/2019 till och med efter valet 
2022 i samband med att det nya styret tillträder. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun har ett ersättningsreglemente för förtroendevalda. Det 
tidigare reglementet från 2018 har nu reviderats utifrån 
kommunfullmäktiges beslut § 67/2022. Reglementet innehåller bland annat 
regler gällande årsarvoden, ersättning för förlorad arbetsinkomst, 
resekostnader, föräldraledighet, sjukfrånvaro, samt timarvode för 
sammanträden, förrättningar och utbildningsdagar. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Flera av ändringarna i reglemente är en följd av kommunfullmäktiges beslut 
§ 67/2022. I beslutet beskrivs de ekonomiska konsekvenserna av revidering 
av befintlig utskottsstruktur under kommunstyrelsen samt den befintliga 
politiska organisationen i övrigt.  
 
Den nya strukturen innebär i vissa fall utökad årsarvodering och i andra fall 
en minskad kostnad för sammanträden. Det ska utgå ersättning till 
ledamöter i det nya utskottet för individärenden. Kostnaderna för 
ersättningar till förtroendevalda med ytterligare ett utskott bör inte bli högre 
utan ligga kvar på ungefär samma nivå.  
Enligt beslutet om den nya strukturen har det även införts ett arvodestak 
samt justeringar av vissa årsarvodesnivåer. Arvodestaket innebär att en 
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person som kombinerar uppdrag inte kan få ett sammanlagt årsarvode som 
överstiger 90 procent av grundarvodet för en riksdagsledamot. Vidare 
föreslås en höjning av valnämndens ordförandes årsarvode under valår, en 
kostnad motsvarande 21 tkr per år. Samt att årsarvode införs för samtliga 
revisorer och en höjning görs av årsarvodet till revisionens ordförande. En 
kostnad motsvarande 147 tkr per år. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 74/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Revideringar i reglemente 
• Ersättning till Tierps kommun förtroendevalda – ERS 2022 

 
Beslutet skickas till 

• Chef kvalitet och strategisk utveckling 
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§ 194 
Dnr KS/2022:713  

(KF) Revidering av Regel för kommunalt partistöd 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa Regel för kommunalt partistöd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande Regel för kommunalt partistöd löper ut 2022-09-30. I samband 
med att regeln ska fastställas för ytterligare en mandatperiod görs vissa 
revideringar. Partistödet är relaterat till prisbasbeloppet, ingen förändring 
görs i procentsatserna, däremot görs en ändring så utbetalat belopp baseras 
på prisbasbeloppet året innan utbetalning. I nuvarande regel är tolkningen av 
lydelsen ”prisbasbeloppet året innan beslut fattas om partistöd”, det vill säga 
två år innan utbetalning. Övriga revideringar är förtydliganden av 
kommunallagen för att göra dokumentet enklare att tillämpa.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
  
Mål och uppdrag 
Syfte med kommunalt partistöd är att stärka de politiska partiernas ställning 
i den kommunala demokratin och bidrar därför till ”mål 16 fredliga och 
inkluderande samhällen” i Agenda 2030. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Ingen förändring görs av stödets storlek. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 75/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Regel för partistöd – ändringsdokument 
• Regel för partistöd 
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Beslutet skickas till 
• Gruppledarna 
• Chef Ledningsstöd 
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§ 195 
Dnr KS/2021:391, KS/2012:47  

(KF) Fastighetsutredningen och ägandet av kommunens 
fastigheter 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att i enlighet med beslut § 67/2011 i kommunfullmäktige genomföra 
fastighetsöverföringarna till Tierps kommunfastigheter AB (TKAB), 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag på hur 
ägarstyrningen ska säkerställas, samt 
 
att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag på hur 
finansieringen kan genomföras på ett för kommunkoncernen så 
kostnadseffektivt sätt som möjligt. 
 
Reservation 
Sara Sjödal (C), Lotta Carlberg (C), Emma Lokander (M), Åsa Sikberg (M), 
Ann- Kristin Ringefors (KD), Jenny Lundström (MP) och Alfred 
Mujambere (L) reserverar sig till förmån för Lotta Carlbergs (C) yrkande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktige 8 juni 2022 fattades beslut om att ärendet stryks 
från föredragningslistan med hänvisning till att ärendet inte har hanterats 
med de fackliga organisationerna i enlighet med MBL § 11. Då Tierps 
kommunsfastigheter AB (TKAB) inte har några anställda påverkar inte 
förslag till beslut något förhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare 
utan endast ägarskapet av fastigheter. Efter yrkandet vid 
kommunfullmäktige har en risk- och konsekvensanalys samt förhandling 
enligt MBL(Lag om medbestämmande i arbetslivet) § 11 genomförts den 22 
juni, se bilaga.  
 
I Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2020-2022 gavs ett 
uppdrag att utreda om och i så fall hur kommunens ska gå vidare med 
överflytten av de egna fastigheterna till TKAB utifrån numera rådande 
förutsättningar. Två externa utredningar genomfördes under år 2020, 
Lindahl (PM Omstrukturering av fastighetsbestånd, Juni 2020) samt PwC 
(Tierps kommun - översyn av fastighetshantering, Mars 2020). Efter 
redovisning av dessa utredningar önskade kommunfullmäktige ytterligare 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-09-06 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

61 
 

utredning för att klargöra vilka konsekvenser olika beslut kan leda till ur 
olika perspektiv.  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 27 april 2021 beslutade 
kommunstyrelsen att uppdra till kommundirektören att i samverkan med VD 
för Tierps kommunfastigheter AB beställa en kompletterande utredning 
samt att utredningen och dess slutsatser presenteras senast vid 
kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2021. De perspektiv som skulle 
belysas i utredningen var ekonomi, näringsliv, verksamhet, demokrati, 
juridik och ägande. En styrgrupp upprättades bestående av kommundirektör, 
kommunjurist och VD för TKAB. Styrgruppens slutsats var att det fanns två 
alternativa vägval:  

-  Att samtliga fastigheter förs över till TKAB, det finns inga skäl att 
göra detta successivt. 

-  Att kommunen beslutar att de vill ha ett större politiskt inflytande 
avseende sina fastigheter och likviderar TKAB. 

Styrgruppens gav på förslag att en skatteekonomisk och ekonomisk analys 
skulle göras utifrån alternativet att ursprungligt beslut skulle fullföljas eller 
om kommunen skulle behålla och återta samtliga fastigheter innan 
kommunfullmäktige går till beslut avseende de två alternativen. 
 
Utredningen presenterades vid kommunstyrelsens sammanträden 19 oktober 
2021 och kommundirektören fick i uppdrag att återkomma med förslag till 
process framåt. Processen framåt fastställdes av kommunstyrelsen 11 
november 2021, och innebar att oberoende konsult fick i uppdrag att 
sammanställa ekonomiska konsekvenser av de två alternativen då detta 
tidigare inte belysts på ett konkret sätt. Därefter skulle 
informationsseminarium anordnas för att möta upp behovet av ytterligare 
frågor inför ett beslut i kommunfullmäktige. Informationsmöten har 
erbjudits och genomförts under april och maj månad 2022. 
 
I en samlad bedömning utifrån att kommunen ska ha full insyn, rådighet och 
direkt styrning över kommunens fastigheter och dess förvaltning föreslår 
kommundirektör, kommunjurist och kommunekonom att kommunen fortsatt 
bibehåller ägandet av fastigheterna samt att de tolv fastigheter som idag ägs 
av TKAB förs över till kommunen. Uthyrningen av fastigheter till TKAB 
upphör och en process startas för att de återstående fastigheterna i TKAB 
ska överföras till kommunal ägo. I förslaget är utgångspunkten att ur ett 
demokratiskt perspektiv får medborgaren via kommunfullmäktige och 
kommunstyrelse direkt demokratiskt inflytande över fastigheterna och dess 
förvaltning och behöver därmed inte gå via ägardirektiv och bolagsstyrelse 
för att uppnå det inflytandet. Beslut som rör fastigheterna tas direkt av 
kommunfullmäktige eller kommunstyrelse gällande fastigheterna och dess 
förvaltning. 
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Då förslaget till beslut innebär att dagens lease-and-lease-backmodell 
upphör tecknar kommunen förvaltningsavtal för de fastigheter som 
kommunen har i sin ägo. 
 
Vidare måste kommunen säkerställa finansiering av ett långsiktigt underhåll 
för en ansvarsfull och hållbar förvaltning av kommunens fastigheter. Detta 
kan ske genom att fastställa en flerårig underhållsfinansiering som 
garanterar en underhållsnivå för fastigheternas långsiktiga värde. 
 
Överföringen av fastigheterna ska genomföras på ett sätt som är 
kostnadseffektivt på både kort och lång sikt utifrån hela kommunkoncernens 
perspektiv.  
 
Behov av att specifikt hantera fastighetsfrågor i bred politisk beredning 
finns ur flera perspektiv där en del är att följa processen för att samla 
ägandet av fastigheter under kommunen enligt förslaget till beslut. Övriga 
frågor kopplat till kommunens fastigheter är behovet av att ta fram en 
strategisk och långsiktig lokalförsörjningsplan samt en plan för finansiering 
av långsiktigt fastighetsunderhåll för en ansvarsfull och hållbar förvaltning 
av fastigheterna. Fullmäktiges presidium föreslås därför ges uppdraget att 
återkomma med förslag på tillsättande av fastighetsberedning under 
kommunfullmäktige där samtliga politiska partier i kommunfullmäktige 
bereds plats.  
  
Beslutsmotivering 
För att kommunfullmäktige ska ha full rådighet, insyn och direkt styrning 
över kommunens fastigheter och dess förvaltning föreslås att kommunen 
bibehåller ägandet av fastigheterna och att de fastigheter som idag ägs av 
Tierps Kommunfastigheter AB (TKAB) förs över till kommunen. 
 
Utredningarna visar på att det är mer ekonomiskt fördelaktigt att kommunen 
förvärvar de fastigheter som övergått till TKAB:s ägo än att fullfölja det 
tidigare beslutet, dvs. TKAB förvärvar fastigheterna av kommunen. Utifrån 
ett långsiktigt perspektiv minskar skillnaderna ur ett ekonomiskt perspektiv 
beroende på vägval.  
 
Däremot kommer det demokratiska inflytandet över det kapital som byggs 
upp i fastigheterna att påverkas mer desto längre tid som går. Alternativ ett 
ger kommunfullmäktige full förfoganderätt över kommunens fastigheter 
med direkt insyn för kommunmedborgarna. Alternativ två ger en tillgång 
som direkt styrs av aktiebolagslagstiftningen, ägardirektiv och 
bolagsstyrelse. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslut om ägandeförhållandet för kommunens fastigheter har i sig ingen 
direkt påverkan på barnrättskonsekvenserna. Däremot kan barn och unga 
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komma att påverkas negativt i det fall att driftbudgeten belastas vid en 
kommande fastighetsöverflytt. Ökade driftkostnader innebär reduceringar 
inom övriga verksamhetsområden i kommunen, dvs. områden som berör 
barn, unga och äldre då finansieringen sker inom kommunens budget. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med följande delmål enligt Plan för Tierps 
kommuns ekonomi och verksamhet 2022-2024: 
 

- 11.6 Ett gott utbud av offentlig och kommersiell service med hög 
kvalitet och tillgänglighet i hela kommunen. 

- 16.1 Medborgarnas delaktighet i kommunens verksamhet och 
utveckling ska öka.  

- 16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och 
rättssäkra.  

- 16.3 Kommunkoncernens ekonomi ska vara långsiktigt hållbar. 
- 16.4 Kommunens soliditet ska inte vara lägre än 40 procent och inte 

minska fler år än två år i rad. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Konsekvenserna för kommunen blir direkt en kostnad för stämpelskatt, ca 3 
mnkr och en (för närvarande intäkt) vid inlösen av ränteswappar på ca 30 
mnkr. Dessutom överförs TKABs lån till kommunen. Eftersom kommunen 
får tillgångar motsvarande lånen som överförs så kommer kommunens 
soliditet knappt att påverkas. Däremot kommer kommunens låneskuld per 
invånare öka, men kommunkoncernens låneskuld per invånare blir 
oförändrad. När det gäller resultatnivån 2 % av skatter och bidrag är den 
fortsatt viktig att upprätthålla för att ha en stark egenfinansiering.  
 
Med förslaget till beslut kommer kommunen att ha större möjlighet till 
direkt styrning över fastigheterna kopplat till verksamhetens behov eftersom 
alla beslut fattas inom kommunen via kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 
 
Möjligheterna för Tierps kommun att inom planperioden 2023-2026 belasta 
driftsekonomin med ytterligare kostnader för dagens och morgondagens 
behov är inte stora. Den demografiska utmaningen kommer närmaste åren 
att öka kraftigt samtidigt som såväl den nationella som internationella 
ekonomin inte ser så ljus ut längre. Konsekvenserna av detta är att de 
kostnader som valt vägval ger upphov till kommer att i motsvarande storhet 
behöva genomföras som besparingsåtgärder i den kommunala driftbudgeten 
om inte extra tillskott i form av en skattehöjning genomförs. 
 
Ekonomiskt innebär kommunalt ägande (alt 1) lägre externa kostnader för 
koncernen jämfört om TKAB köper fastigheterna av kommunen (alt 2). 
   Alternativ 1          Alternativ 2 
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Engångskostnader 
Stämpelskatt                          2,9 mnkr          14 – 31 mnkr * 
Förrättningskostnader     0          0,5 – 2 mnkr* 
Moms *** 
Finansiering ****                         570 mnkr                740 mnkr 
Ränteswappar (intäkt)                        -30   mnkr                    0 
Totalt                                                       537,1 mnkr         754,5-773 mnkr 
 
Årliga kostnader 
Överhyra kommunen och/eller                30,0 mnkr                   30 mnkr ** 
tillkommande underhållskostnader  
 
*) Stämpelskatten som TKAB ska betala vid ett förvärv är beroende av 
möjligheten att göra fastighetsreglering. Vid fastighetsreglering tillkommer 
förrättningskostnader till Lantmäteriverket. Ansökan om fastighetsreglering 
måste preliminärt vara inlämnad  
**) Med överhyra menas den hyra som kommunen hittills tagit ut av TKAB 
förutom kostnaderna för kapital, försäkringar och fastighetsskatt. Överhyran 
förutsätts att TKAB kompenserar i hyreskontrakten gentemot hyresgästerna. 
Upphör uthyrningen men uthyrningen från TKAB fortsätter enligt gällande 
hyreskontrakt måste kommunen finna andra intäkter för de delar som 
kostnadstäcks med dagens överhyra. TKAB har i och med det alternativet 
ökat den årliga finansieringen av underhåll med den nivå som överhyran 
motsvarar. 
Tar kommunen över fastigheterna så kommer även i det fallet överhyran att 
försvinna men eftersom hyresförhållandet upphör kan kommunen själv 
fördela kostnaderna för fastigheterna mellan sina verksamheter utifrån ett 
verksamhetsrelevant perspektiv. Däremot måste finansiering för underhåll 
tas fram för kommunen utifrån fastigheternas underhållsplaner. 
***) Kommunen har större möjligheter att dra av moms på fastigheterna, 
beloppet är dock marginellt. 
****) Finansiering.  
 
Ska kommunen köpa fastigheterna ska skulder på totalt 570 mnkr lösas samt 
ränteswappar, just nu med en intäkt på 30 mnkr. Genom att kommunen 
övertar TKABs lån mot Kommuninvest så är den största delen av 
finansieringen löst. Förbättringsutgifterna i annans fastighet på 322 mnkr är 
fortfarande oklart hur de ska hanteras eftersom det har skrivits hyresavtal 
med utgångspunkten att fastigheterna ska förvärvas av bolaget. 
Ska TKAB ta över fastigheterna måste TKAB finansiera ett totalt värde om 
740 mnkr. Det finns olika möjligheter för finansiering, lån, apportemission 
och/eller revers som troligtvis kommer att påverka hyresnivå.  
 
Utifrån detta är bedömningen att det är ekonomiskt mer fördelaktigt med ett 
kommunalt ägande av Tierps kommuns fastigheter. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Lotta Carlberg (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta  
 
att upphäva del av kommunfullmäktiges beslut § 67/2011, upphävandet 
avser delen att sälja de fastigheter som innehåller verksamhets och 
kommersiella lokaler till ett nybildat fastighetsbolag, samt  
 
att kommunen bibehåller ägandet av fastigheterna och att de fastigheter som 
idag ägs av Tierps Kommunfastigheter AB (TKAB) förs över till 
kommunen, samt  
 
att föreslå kommunfullmäktiges presidium att bereda ett förslag för 
tillsättande av en beredning för fastighetsfrågor i enlighet med Vägledning 
för tillfälliga fullmäktige beredningar.  
 
Bifall 
Viktoria Söderling (S), Joakim Larsson (SD) och Agnetha Andersson (V) 
yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Emma Lokander (M) och Jenny Lundström (MP) yrkar bifall till Lotta 
Carlbergs (C) yrkande.  
 
Avslag 
Lotta Carlberg (C) yrkar avslag till liggande förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen.  
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Lotta Carlbergs (C) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Lotta Carlbergs (C) 
yrkande.  
 
Jonas Nyberg (S) begär omröstning. 
 
Beslutsgång omröstning 
Följande omröstningsproposition godkänns: 

 Den som vill bifalla liggande förslag röstar ja 
 Den som vill bifalla Lotta Carlbergs (C) yrkande röstar nej 

 
Omröstning verkställs och kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag 
(Omröstningsprotokoll/bilaga/). 
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Resultat: 
Ja – 8 röster 
Nej – 7 röster 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 76/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande  
• Sammanfattning av konsekvenser avseende alternativ 1 och 

alternativ 2 i fastighetsutredningen  
• Beslut kommunfullmäktige § 12/2012 – Bildande av kommunalt 

fastighetsbolag  
• Beslut kommunfullmäktige § 155/2012 – Tierps kommunfastigheter 

AB – Apportemission  
• Krzymowskas - Tierp kommuns fastighetsbestånd (April 2022)  
• Hantering av fastigheter i Tierps kommun (7 april 2021)   
•  Lindahl - PM Omstrukturering av fastighetsbestånd (20 mars 2020)  
• Kilpatrick Townsend - Överflyttning av fastigheter (27 augusti 

2021)  
• PWC - Bolagisering av kommunens fastigheter, Tierps kommun, (26 

september 2011) 
• PWC - Tierps kommun – mervärdesskattefrågor m.a.a. överlåtelse 

av verksamhetsfastigheter (21 november 2011)  
• PWC – PowerPoint - Tierps kommun – översyn av 

fastighetshantering (17 mars 2020) 
• Vägledning för tillfälliga fullmäktige beredningar 

https://www.tierp.se/download/18.7eab8c5d161296a29dc15d0/1516
909067819/V%C3%A4gledning%20f%C3%B6r%20tills%C3%A4tt
ning%20av,%20arbete%20i%20och%20utv%C3%A4rdering%20av
%20tillf%C3%A4lliga%20fullm%C3%A4ktigeberedningar.pdf  

• Protokoll förhandling enlig MBL § 11 gällande förslag till 
förändring av ägarförhållandena Tierps kommuns fastigheter, 2022-
06-22 

Beslutet skickas till 
• Kommundirektör 
• Ekonomichef 
• Kommunjurist 
• VD Tierps kommunfastigheter AB 

  

https://www.tierp.se/download/18.7eab8c5d161296a29dc15d0/1516909067819/V%C3%A4gledning%20f%C3%B6r%20tills%C3%A4ttning%20av,%20arbete%20i%20och%20utv%C3%A4rdering%20av%20tillf%C3%A4lliga%20fullm%C3%A4ktigeberedningar.pdf
https://www.tierp.se/download/18.7eab8c5d161296a29dc15d0/1516909067819/V%C3%A4gledning%20f%C3%B6r%20tills%C3%A4ttning%20av,%20arbete%20i%20och%20utv%C3%A4rdering%20av%20tillf%C3%A4lliga%20fullm%C3%A4ktigeberedningar.pdf
https://www.tierp.se/download/18.7eab8c5d161296a29dc15d0/1516909067819/V%C3%A4gledning%20f%C3%B6r%20tills%C3%A4ttning%20av,%20arbete%20i%20och%20utv%C3%A4rdering%20av%20tillf%C3%A4lliga%20fullm%C3%A4ktigeberedningar.pdf
https://www.tierp.se/download/18.7eab8c5d161296a29dc15d0/1516909067819/V%C3%A4gledning%20f%C3%B6r%20tills%C3%A4ttning%20av,%20arbete%20i%20och%20utv%C3%A4rdering%20av%20tillf%C3%A4lliga%20fullm%C3%A4ktigeberedningar.pdf
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§ 196 
Dnr KS/2022:641  

(KF) Revidering av Reglemente för jävsnämnden 
 
Beslut 
Jävsnämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa kommunfullmäktige 
besluta  
 
att anta Reglemente för jävsnämnden, samt 
 
att reglementet gäller från och med den 1 oktober 2022.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Jävsnämndens nuvarande reglemente gäller till och med den 30 september 
2022. Därför måste ett nytt beslut om reglementet fattas.  
 
En översyn av reglementet har medfört en del mindre revideringar. Några av 
paragraferna har förtydligats samt att paragraf 11, som berör reservationer, 
har fått en ny skrivning. Skrivningen är i enlighet med vad Sveriges 
kommuner och regioner rekommenderar i sitt förslag till reglemente för 
styrelse och nämnd.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut jävsnämnden § 17/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Reglemente för jävsnämnden med kommentarer 
• Reglemente för jävsnämnden  

 
Beslutet skickas till 

• Administratör Ledningsstöd 
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§ 197 
Dnr KS/2022:633  

(KF) Taxor 2023 för tillsyn och tillstånd enligt lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och 
enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i enlighet med 
räddningsnämndens förslag besluta 
 
att fastställa tillsynstaxor och tillståndstaxor att gälla från och med 2023-01- 
01enligt 5 kap. lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt 27 
§ lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) enligt 
bilaga 1 för Tierp kommun, bilaga 2för Uppsala kommun och bilaga 3för 
Östhammar kommun. Samtidigt upphör tidigare fastställda taxor i 
respektive kommun enligt 5 kap. lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 
(LSO) och enligt 27 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva 
varor (LBE) att gälla, samt  
 
 att delegera till den gemensamma räddningsnämnden att årligen från och 
med 2024-01-01 justera taxorna gällande sin egen kommun med hänsyn till 
prisutvecklingen. Taxorna kan justeras med 90 procent av förändringen av 
AKI (arbetskostnadsindex) för tjänstemän, privat sektor, preliminära siffror, 
SNI 2007, B-S exkl O. Skulle indexet i juni ha förändrats något kommande 
år jämfört med indexet i juni 2022 kan taxorna justeras med 90 procent av 
indexförändringen nästkommande kalenderår. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun har en gemensam nämnd tillsammans med Uppsala 
kommun och Östhammar kommun som har det  politiska ansvaret för 
räddningstjänsten i Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner. 
 
Räddningsnämnden har tagit ett beslut om förslag avseende taxor 2023 för 
tillsyn och tillstånd enligt LSO och LBE, att fatta beslut om i respektive  
kommunfullmäktige. Tillsynstaxor och tillståndstaxor att gälla från och med 
2023-01-01 enligt 5 kap. lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 
och enligt 27 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 
(LBE) i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner.  
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Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med följande delmål: 

- 16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och 
rättssäkra. 
 

Beslutsunderlag 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Protokollsutdrag från Räddningsnämnden sammanträde den 2022-

06-07 - Taxor 2023 
• Taxor 2023 för tillsyn och tillstånd enligt lagen om skydd mot 

olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 
• Bilaga 1, Tierps kommun taxor LSO och LBE 2023 

 
Beslutet skickas till 

• Uppsala och Östhammar kommun 
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§ 198 
Dnr KS/2022:84  

(KF) Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2023 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2023: 
 
Tisdagen den 28 februari, klockan 18:00, 
Tisdagen den 25 april, klockan 18:00, 
Onsdagen den 7 juni, klockan 16:00,  
Tisdagen den 19 september, klockan 18:00,  
Tisdagen den 7 november, klockan 13:00, 
Tisdagen den 12 december, klockan 18:00. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enheten ledningsstöd har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för  
kommunstyrelsen och dess utskott samt för kommunfullmäktige för år  
2023. Förslaget regleras av kommunallagens bestämmelser om sista datum  
för budget och årsredovisning samt av kommunfullmäktiges arbetsordning.  
Förslaget har tagits fram i samråd med kommunfullmäktiges presidium och 
ekonomienheten och med hänsyn till Tierps kommuns styrprocess som 
reglerar ekonomiska rapporter. Vidare har även förslaget tagit hänsyn till 
skolornas sport-, påsk och höstlov och inte föreslagit några 
sammanträdesdatum under dessa veckor.  
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

• Webbansvarig på ledningsstöd 
• Alla chefer 
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§ 199 
Dnr KS/2022:125  

(KF) Redovisning av ej besvarade motioner 2022 
 
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 30 augusti 2022: 
 

• Ansök om medlemskap i Klimatkommunerna, Alexander Karlsson  
(V) 2020-12-15 

• 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) 

2022-03-01 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande  
 
Beslutet skickas till 

• Sekretariatet  
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§ 200 
Dnr KS/2022:761  

(KF) Beställning av förstudie - Ny byggnad, Örbyhus skola 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna beställning av en förstudie beträffande uppförandet av en 
skolbyggnad om ca 1324 kvadratmeter BTA på Libbarbo 3:1.  
 
Reservation 
Viktoria Söderling (S), Jonas Nyberg (S), Barbro Wiklund (S), Linda 
Friberg (S), Torgny Helgesson (S) och Agnetha Andersson (V) reserverar 
sig till förmån för Viktoria Söderlings (S) tilläggsyrkande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamheten inom Örbyhus skola innefattar låg-, mellan- och högstadium. 
Statistiken från förskolans verksamhet på orten samt den inflyttningen som 
beräknas ske och till viss del redan har skett i området visar att skolan 
framöver kommer ha en brist på klassrum för att hantera elevantalet.  
 
Samhällsbyggnadsenheten har i samråd med utbildningsverksamheten och 
TKAB börjat undersöka möjligheten för en nybyggnation på fastigheten 
Libbarbo 3:1, där Örbyhus skola idag är inrymd. I planeringen har 
identifierats möjligheten att avropa en förskolebyggnad från SKR:s ramavtal 
för förskolor och med vissa anpassningar konvertera denna för bruk av 
lågstadieverksamhet. Fördelarna med detta i förhållande till framtagandet av 
en helt ny byggnad är kostnadsbesparing framför allt inom projektering 
samt att konceptbyggnaden kan uppföras betydligt mer skyndsamt tack vare 
att den ligger inom färdigt ramavtal. Utgångspunkt för diskussionerna har 
varit Sjötorpshus koncept C (se Bilaga 1), vilket är samma leverantör 
tidigare valts för förskolebyggnaden i 1 plan intill Ol Andersskolan i 
Skärplinge. Anpassningarna som behöver göras för skolverksamheten är 
primärt interiöra vilket gör att planskissen i bilaga 1 kommer ändras, medan 
den utvändiga gestaltningen på sida 2 lär förbli i stora drag intakt. 
 
En preliminär skiss över placering av den nya byggnaden står att finna i 
Bilaga 2. Denna plats är vald utifrån framför allt logistiska skäl då den bäst 
ansluter till befintliga lokaler för lågstadiet. Multiarenan som idag upptar 
området kommer i samband med byggnationen att flyttas/återuppbyggas på 
en annan plats inom samma fastighet. Det utvalda området har en sedan 
tidigare känd problematik med vattenansamlingar på gården till följd av 
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underdimensionerad omhändertagning av dagvatten. Åtgärder kommer att 
behöva vidtas oaktat byggnation, men det finns alltså även här vinster i att 
koordinera projekteringen i samband med nybyggnationen.  
 
Då kostnader för dagvattenhanteringen, markförberedelser, de interiöra 
lokalanpassningarna och flytt av multiarenan behöver utredas vidare 
föreslås att en förstudie för projektet upprättas som grund för vidare beslut 
om byggnation. 
 
Per Angemo, skolchef, har vid utskottet barn och ungdoms sammanträde 
den 25 augusti 2022 informerat om behovet av ny skolbyggnad i Örbyhus 
samt presenterat förslaget om beställning av förstudie. Ledamöter och 
ersättare gavs vid sammanträdet tillfälle att inkomma med synpunkter. Inga 
synpunkter lämnades under sammanträdet.  
 
Per Angemo, skolchef, Anna Persson, chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
och Patrik Helgesson, fastighetschef AB Tierpsbyggen informerar muntligt 
om ärendet på kommunstyrelsens sammanträde den 6 september 2022. 
Ledamöterna har möjlighet att ställa frågor.  
 
Barnrättskonsekvenser 
I händelse av att förstudien framöver leder till en byggnation ämnar denna 
ge grundskoleelever inom Örbyhus skolas upptagningsområde tillgång till 
ändamålsenliga lokaler. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet ska bidra till/ ta hänsyn följande delmål och strategiska 
utvecklingsområden i Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 
2022-2024: 
 
4.2 Alla barn ska erbjudas en likvärdig grundskola av god kvalitet som 
leder till relevanta och ändamålsenliga kunskaper.  
 
5.5 Förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljön inom kommunens 
verksamheter. Som arbetsgivare i en kvinnodominerad sektor har 
kommunen ett särskilt stort ansvar för att förbättra kvinnors arbetsvillkor. 
 
12.3 Kommunens upphandlingar ska främja hållbar produktion och 
stimulera en cirkulär ekonomi. 
 
Strategiskt utvecklingsområde – Livsarenan 
Vid planering och byggande ska ett grönt, rent och tilltalande utseende 
eftersträvas. 
 
Samt följande skrivning i Naturvårdspolicyn: 
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I formandet av det hållbara samhället ska erforderliga friytor för skolorna 
samt närhet till grönområden för kommuninvånarna prioriteras högt. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kostnad för förstudien som detta beslut avser (inklusive geoteknisk 
undersökning och markteknisk undersökningsrapport) uppskattas till ca 300 
tkr. Kostnaden finansieras inom Samhällsbyggnads driftbudget. 
 
De preliminära kostnaderna för byggnaden som förstudien avser uppskattas 
enligt följande:  
 
Byggnad (Konceptpris+10% pga lokalanpassningar) 30 804 tkr 
Mark, exkl. grund ca 12%     5 436 tkr 
Byggherre ca 10%     4 530 tkr 
Oförutsett ca 10%     4 530 tkr 
 
       Totalt:      45 300 tkr 
 
Till ovan tillkommer kostnader för markförberedelser samt flytt av den 
befintliga multiarenan, vilka kan specificeras närmare efter att förstudien 
utförts.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Tilläggsyrkande 
Viktoria Söderling (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta 
 
att titta på möjligheten att flytta ut förskolan till tillfälliga lokaler under 
tiden ny förskola byggs.  
 
Bifall 
Agnetha Andersson (V) yrkar bifall till Viktoria Söderlings (S) 
tilläggsyrkande.  
 
Avslag 
Sara Sjödal (C) yrkar avslag till Viktoria Söderlings (S) tilläggsyrkande.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen.  
 
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.  
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-09-06 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

75 
 

Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Viktoria Söderlings 
(S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå 
Viktoria Söderlings (S) tilläggsyrkande.  
 
 Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Sjötorpshus koncept c - Bilaga 1 
• Preliminär inplacering Örbyhus skola - Bilaga 2 
 

Beslutet skickas till 
• Lokalstrateg 
• Utbildningschef 
• Ekonomichef 
• Chef Förvaltning och Genomförande 
• Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
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§ 201 
Dnr KS/2022:778  

Initiativärende - De som arbetar i daglig verksamhet är inte 
kunder! 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att anse initiativärendet som inkommen, samt 
 
att överlämna det till kommundirektören för beredning inför beslut till 
nästkommande sammanträde.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Viktoria Söderling (S) inkom den 5 september 2022 med ett initiativärende 
till kommunstyrelsens sammanträde den 6 september 2022. Förslaget i 
initiativärendet är att de som arbetar inom dagligverksamhet inte längre 
skall kallas kund utan arbetstagare. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Viktoria Söderling (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar  
 
att anse initiativärendet som inkommen, samt 
 
att ärendet beslutas om vid sittande möte.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Viktoria Söderlings 
(S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. 
 
Beslutsunderlag 

• Initiativärende – De som arbetar i daglig verksamhet är inte kunder! 
 
Beslut skickas till 

• Kommundirektör  
  
 


	Innehållsförteckning
	Godkännande av föredragningslistan
	Information - Årsprognos 2022 per den 31 juli
	Kostnadsökningar för innevarande investeringar 2022
	Ombudgeteringar samt totalutgifter investeringar
	Avstyckning av Skärplinge 1:77 samt försäljning av mark för förskola
	Förlängd överenskommelse gällande finansiering av kunskapsstyrning inom socialtjänsten till och med 2024
	Bemyndigande att underteckna handlingar 2022
	Överenskommelse avseende Regionalt forum Uppsala län 2023-2026
	Riktlinje för generell upphandling samt direktupphandling
	Revidering av delegationsordningen
	Svar på samråd - Havsbaserad vindkraft Najaderna
	Yttrande gällande samråd för Uppsalapaketet
	Svar på remiss - Förslag till nya Natura 2000-områden för sjöfåglar
	Yttrande på förslag till avfallsplan för Östhammars kommun
	Inspel till genomförandeplanen för länsplanen för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2023–2029
	Revidering av delegationsordningen - Samhällsbyggnad
	Avtalsuppföljning Vardaga, Villa Siggbo
	Svar på remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22), dnr S2022/02635
	Plan för sammanhållen utbildning för nyanlända
	Redovisning av delegationsbeslut
	Inkomna beslut och skrivelser
	Inkomna beslut och skrivelser - Samhällsbyggnad
	(KF) Revidering av Reglemente för kommunstyrelsen
	(KF) Ersättning till Tierps kommuns förtroendevalda
	(KF) Revidering av Regel för kommunalt partistöd
	(KF) Fastighetsutredningen och ägandet av kommunens fastigheter
	(KF) Revidering av Reglemente för jävsnämnden
	(KF) Taxor 2023 för tillsyn och tillstånd enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
	(KF) Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2023
	(KF) Redovisning av ej besvarade motioner 2022
	(KF) Beställning av förstudie - Ny byggnad, Örbyhus skola
	Initiativärende - De som arbetar i daglig verksamhet är inte kunder!



