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  KALLELSE 
 
  Till ledamöter och ersättare 
 
 
Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 
 
Tid: Tisdag 20 september 2022 kl. 18:00 
Plats: Kulturhuset Möbeln, Humlesalen 
 
 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
 
1 Upprop   
 
2 Val av två justerare samt 

tillkännagivande av tid och plats för 
justering av protokollet - Den 26 
september kl. 15:00 i rådrummet, 
kommunhuset 

  

 
3 Allmänhetens frågestund KS/2022:30  
 
4 Godkännande av föredragningslistan KS/2022:154  
 
5 Redovisning av kommuninvånarnas 

postlåda 
KS/2022:155, 
KS/2022:563, 
KS/2022:748, 
KS/2022:767 

 

 
6 Aktuellt från revisionen KS/2022:156  
 
7 Anmälan av motioner KS/2022:157, 

KS/2022:714 
 

 
8 Anmälan av interpellationer KS/2022:158  
 
9 Svar på interpellationer KS/2022:158  
 
10 Anmälan av frågor KS/2022:159  
 
11 Svar på frågor KS/2022:159  
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12 Regel för hemsändningsbidrag KS/2022:301  
 
13 Revidering av bolagsordning Tierps 

Energi & Miljö AB 
KS/2022:325  

 
14 Taxa för service och tjänster i anslutning 

till insatser inom vård och omsorg för 
äldre och personer med 
funktionsnedsättning 

KS/2022:414  

 
15 Återrapportering av 

kommunfullmäktiges uppdrag till 
kommunstyrelsen 

KS/2022:606  

 
16 Ekonomiska åtgärder baserade på tertial KS/2022:504  
 
17 Revidering av Reglemente för 

kommunstyrelsen 
KS/2022:659  

 
18 Ersättning till Tierps kommuns 

förtroendevalda 
KS/2022:720  

 
19 Revidering av Regel för kommunalt 

partistöd 
KS/2022:713  

 
20 Fastighetsutredningen och ägandet av 

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

 

 
21 Revidering av Reglemente för 

jävsnämnden 
KS/2022:641  

 
22 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  

 
23 Sammanträdesdagar för 

kommunfullmäktige år 2023 
KS/2022:84  

 
24 Redovisning av ej besvarade motioner 

2022 
KS/2022:125  

 
25 Beställning av förstudie - Ny byggnad, 

Örbyhus skola 
KS/2022:761  
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26 Godkännande av entledigande från 
uppdrag i kommunfullmäktige 

KS/2022:114  

 
27 Godkännande av entledigande och val av 

ny ledamot i valnämnden 
KS/2022:114  

 
28 Val av nämndeman KS/2022:114  
 
29 Inkomna beslut och skrivelser KS/2022:73, 

KS/2022:114, 
KS/2022:1, 
KS/2022:493 

 

 
 

 
Inlämnande av eventuella frågor och interpellationer ska enligt 
kommunfullmäktiges arbetsordning skickas till sekretariatet@tierp.se 
senast två arbetsdagar före den dag sammanträdet äger rum. 
 
På Tierp.se kan du ta del av kommunstyrelsens, utskottens och övriga 
nämnders protokoll samt alla besvarade revisionsrapporter.   
 
Vid eventuella förhinder att delta på mötet, vänligen kontakta din 
gruppledare. 
 
 
Anna Ahlin    Evelina Håkansson 
Ordförande    Sekreterare 
 
 

mailto:sekretariatet@tierp.se
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-09-08 KS/2022:30
  

  
   
  
    

 

Allmänhetens frågestund  
 
Vid varje kommunfullmäktigesammanträde har allmänheten möjlighet att 
ställa frågor direkt till politikerna. Frågestunden pågår i 30 minuter och alla 
som vill är välkomna att ställa frågor om kommunens verksamheter.  
 
Syftet med allmänhetens frågestund är att skapa en dialog mellan 
allmänheten och de folkvalda politikerna. Genom detta ges 
kommunmedborgarna möjlighet att påverka och väcka opinion. 
Allmänhetens frågestund ger även kommunmedborgarna möjligheten att 
bättre ta tillvara sina demokratiska rättigheter.  
 
Du kan lyssna på allmänhetens frågestund på Tierps kommuns hemsida, 
www.tierp.se. 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-07-26 KS/2022:155
  

  
   
  
    

 

Redovisning av kommuninvånarnas postlåda 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
  
Sammanfattning av ärendet 
Förslag inkomna till den digitala postlådan på kommunens hemsida och 
förslag som lämnats i Demokratiep-brevlådorna på kommunens bibliotek 
hanteras av verksamheterna och det är en tjänsteperson som svarar på 
förslagen. Förslagen och svaren redovisas i kommunfullmäktige. 
 
Följande förslag och svar redovisas: 
Dnr KS/2022:563 – Postlådan - Cykelväg från Månkarbo till Ubblixbo 
Förslag: Önskar en cykelväg från Månkarbo till Ubblixbo. Det är många 
barn som cyklar till badet o fiskar vid ån, vägen är starkt trafikerad och 
finns nästan inga bilar som håller hastigheten utan kör ca 90 istället för 70. 
Det finns ingen väggren. 
Svar: Vägen mellan Månkarbo och Ubblixbo har statligt väghållaransvar 
vilket innebär att det är Trafikverket som har rådighet, inte kommunen. Det 
är bra att du meddelar om de brister och behov som finns när det gäller 
trafiksäkerheten så vi kommer ta med oss det till de externa 
samverkansforum som finns och påtala detta. 
 
Dnr KS/2022:748 – Postlådan - Kajakled - Lövsta- Forsmark. 
Förslag: Mitt förslag är att kommunen röjer ån från sly så det går att 
sjösätta kajak och kanot i Lövstaån vid reservatets parkeringsplats som är 
bara cirka 100 meter från platsen. 
Svar: Jag har tidigare varit i kontakt med Upplandstiftelsen angående den 
sträckan. I dagsläget har vi (och Upplandstiftelsen ) tyvärr inte möjlighet 
att ”öppna upp” leden enligt ditt förslag. Tillsammans med 
Upplandstiftelsen, ett antal föreningar och med stöd av Leader Nedre 
Dalälven har vi gjort i ordning Tämnaråns kanotled. Den är cirka 5 mil och 
invigdes 2021. 
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Dnr KS/2022:767 - Postlådan - Utegym i Tobo. 
Förslag: Att det byggs ett utegym i Tobo, med grillmöjlighet, bänkar och 
bord. Förslagsvis mellan Idrottsvägen och Tjärdalsvägen längs Bruksgatan. 
Svar: Tack för ditt förslag på plats för utegym. I dagsläget är det inte något 
utegym inplanerat i Tobo. Kommunala utegym finns i Skärplinge och 
Tierp och ett är på gång i Söderfors. 
 
 
 
I tjänsten  
 
Maria Wirström 
Administratör 
Ledningsstöd  
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-09-08 KS/2022:156
  

  
   
  
    

 

Aktuellt från revisionen  
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Företrädare för revisionen redogör för aktuell information från revisionen. 
 
Kommunen har fem revisorer varav tre representerar oppositionen. Enligt 
12 kap. 1 § kommunallag (KL 2017:725) är revisonens uppgift att årligen 
granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas eller 
fullmäktigeberedningarnas verksamhetsområden. Revisorerna prövar om 
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna 
kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Revisorerna ska också 
bedöma om resultaten i den delårsrapport som enligt 11 kap. 16 § (KL) ska 
behandlas av fullmäktige och årsredovisningen är förenliga med de mål 
fullmäktige beslutat. I sin granskning biträds revisorerna av sakkunniga 
som ska ha den insikt och erfarenhet av kommunal verksamhet som behövs 
för att kunna fullgöra uppdraget.
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Dokumentnamn 

Förslag till beslut    Datum Diarienummer 

2022-08-25 KS/2022:157
  

  
   
  
    

 
 
Anmälan av motioner 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att överlämna de inlämnade motionerna till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande motioner har lämnats in: 
 

- Industrikompetensen måste säkras, Viktoria Söderling (S) och 
Benny Larsson (S), dnr KS/2022:714 
 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut 
 Inlämnade motioner 

 
Beslutet skickas till 

 Kommunstyrelsen  
 
 
 



 

 

Motion 

 

Industrikompetensen måste säkras 

Tierps kommun bär på en stolt industrihistoria. I kommunen ligger Leufstabruk, som ibland 
kallas Sveriges första industristad och ett antal andra bruk. Men industrin är inte bara vår 
historia, det är i högsta grad vår samtid, men vi behöver agera för att det också skall vara vår 
framtid.  

Under de organiserade företagsbesöken har industriföretagare flertalet gånger lyft att 
industriprogrammet behöver utvecklas, och att de är intresserade av att vara med och bidra. 
Att det finns arbetskraft för alla våra tillverkande industrier är extremt viktigt för vår 
kommun. Om det inte finns anställningsbar arbetskraft kommer det till slut inte heller finnas 
kvar industrier. Idag sysselsätter kommunens olika tillverkningsindustrier ungefär 1000 
personer.  

Atlas Copco Tierpverken är vår kommuns största privata arbetsgivare, och har upprepat 
signalerat att de inte ansåg att den utbildning som eleverna som gått industriprogrammet på 
Högbergsskolan fått inte höll måttet. De startade därför ett eget traineeprogram tillsammans 
med Clock work för att säkra en utbildning av god kvalité. 

Vi måste säkerställa att industriprogrammet håller måttet för att utbilda anställningsbar 
arbetskraft. I dag arbetar våra industrier med dyra och avancerade maskiner som det inte är 
möjligt för skolan att köpa in i samma takt som utvecklingen sker. Men genom samarbete 
med våra lokala företag kan eleverna få möjlighet att få praktisk utbildning på plats på olika 
företag och i samarbete med skolan. För oss är det självklart att ta emot de utsträckta händer 
som näringslivet erbjuder. Tänk om Tierps kommun skulle kunna hitta ett sätt att skapa 
Sveriges modernaste industriutbildning genom ett väl fungerande utbyte med våra 
framgångsrika företag. 

Hösten 2021 anordnade Svenskt Näringsliv tillsammans med kommunen en arbetslunch i 
syfte att skapa ett bättre företagsklimat i kommunen. Under lunchen sa Mats Flood från  MF 
produktion något som fastnade hos mig. Han sa ”Ungdomar vet inte vad det är att arbeta inom 
industrin. Man har varit med pappa och renoverat hemma, så man vet något om vad bygg 
innebär. En del har en moppe eller epatraktor att mecka med och de gör att man söker 
fordonsprogrammet. Men få vet vad det innebär att arbeta inom industrin, och det kan vara 
förklaringen till att det är så få som söker industriprogrammet. Vi företagare vill hjälpa till, 
använd oss!” 

 

Tierps kommun
Dnr: KS/2022:714
HandlingsId: 2022:3170
Datum: 2022-08-09



 

Tidigare fanns en satsning för att få tjejer att söka till tekniksidan. Istället för kommunal 
feriepraktik så var det en vecka med möjlighet att testa på teknik i syfte för att väcka deras 
intresse. Tänk om vi kunde hitta ett liknande upplägg tillsammans med kommunens företag. 
Till exempel att få testa att bygga lego på Atlas Copco för att förstå produktion enligt 
konceptet Lean eller göra sitt eget smycke hos GSP. Möjligheterna är stora och det vore en 
chans för våra ungdomar att få se mer av vad modern industri innebär, en chans för våra 
industriföretag att visa upp sig och för oss i kommunen att vara med och erbjuda fler 
ungdomar värdefull feriepraktik. 

Mot bakgrund av ovan nämnda problematik föreslår vi 

att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med kommunens industrier utreda 
om det går att hitta ett sätt att skapa feriepraktisk, där ungdomar får prova på 
och se vad det innebär att arbeta i en modern tillverkningsindustri, samt 

 
att uppdra till kommunstyrelsen att söka samarbeten med lokala industriföretagen i 

syfte att åter starta ett väl fungerande industriprogram. 
 
 
Tierp den 8 augusti 2022 
 
 
Viktoria Söderling (S)   Benny Larsson (S) 
Oppositionsråd   Ersättare i kommunfullmäktige

Tierps kommun
Dnr: KS/2022:714
HandlingsId: 2022:3170
Datum: 2022-08-09



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 

 
2022-04-26  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 108 
Dnr KS/2022:301 

(KF) Regel för hemsändningsbidrag 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att anta Regel för hemsändningsbidrag, samt  
 
att uppdra till kommundirektören att utreda möjligheten till en högre 
ersättning för hemsändning i syfte att lika ersättning ska utgå från samtliga 
kommuner i länet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
2021 beslutade kommunfullmäktige om Regel för hemsändningsbidrag där det 
står specifikt hur stor avgift butiken får ta gentemot kund (KF § 82/2021). 
Avgiften gentemot kund har under många år legat på 20 kronor och förslaget är 
att höja den maximala gränsen till 40 kronor och då behöver Regel för 
hemsändning justeras. Den föreslagna ändringen berör enbart andra punkten 
under rubriken Ersättningsnivå på sidan 5 i Regel för hemsändningsbidrag. 
Varje butik avgör själv vilken eventuell avgift som tas ut av kunden vid 
hemsändning av varor.  
 
Tillgänglighet till grundläggande service för människor och företag är en viktig 
del för att skapa goda livs- och boendemiljöer i alla delar av kommunen. 
Dagligvarubutikerna har de senaste decennierna minskat kraftigt. År 1980 
fanns det fjorton landsbygdsbutiker utanför Tierps centralort, endast sex 
stycken finns kvar idag.  
 
Det finns flera statliga stöd som syftar till att bevara kommersiell service i 
glesbygd. Ett sådant är hemsändningsbidrag som innebär bidrag till kommuner 
för att bekosta hemsändning av dagligvaror till de hushåll som har störst 
avstånd till eller saknar möjligheter att på annat sätt ta sig till sin närmaste 
butik.  
 
Under flera år har det varit fyra butiker som utnyttjat bidraget, sedan oktober 
2021 är det tre. Dessa butiker har signalerat sedan en längre tid tillbaka att 
omkostnaderna för att erbjuda hemsändning har ökat och det är också 
anledningen till att en butik inte fortsatt erbjuda hemsändning.  
 
I Uppsala län finns det två kommuner som har butiker som är berättigade till 
bidraget, Tierps kommun samt Heby kommun. Ersättningen till butikerna för 
hemsändning av varor skiljer sig mellan kommunerna och därför finns det ett 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 

 
2022-04-26  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

behov av att i dialog med region Uppsala som administrerar bidraget se över 
ersättningsnivån.  
  
Beslutsmotivering 
De nya mer preciserade reglerna för hemsändning togs fram för att tydliggöra 
regelverket för både kommunen och handlarna. Nu har förutsättningarna 
ändrats då bland annat ökade drivmedelskostnader har ökat behovet av en högre 
ersättning från kund.  
 
Kommersiell service är en förutsättning för utvecklingskraft i alla delar av 
landet. Den kommersiella servicen har varit viktig för att samhället har 
kunnat fungera under pandemin och har fortsatt stor betydelse även nu. 
Dagligvarubutiker har ofta en roll som är större än själva butiken, den är ett 
nav i bygden. Ändring av Regel för Hemsändning ger handlarna själva 
utrymme att justera avgiften till kund för att kunna täcka kostnaderna för 
hemsändning av varor.  
 
Berörda handlare har haft möjlighet att lämna synpunkter och i förslaget har 
hänsyn tagits till de synpunkter som inkommit.  
 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 8.4 Verka för att bibehålla och öka 
antalet företag och stärka positiva attityder till entreprenörskap och 
företagande.  
 
Beslutsunderlag 

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

 
Beslutet skickas till 

 Näringslivsutvecklare  
 Chef Medborgarservice  

 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-04-07  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 38 
Dnr KS/2022:301 
 
(KF) Regel för hemsändningsbidrag 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att anta Regel för hemsändningsbidrag, samt  
 
att uppdra till kommundirektören att utreda möjligheten till en högre 
ersättning för hemsändning i syfte att lika ersättning ska utgå från samtliga 
kommuner i länet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
2021 beslutade kommunfullmäktige om Regel för hemsändningsbidrag där det 
står specifikt hur stor avgift butiken får ta gentemot kund (KF § 82/2021). 
Avgiften gentemot kund har under många år legat på 20 kronor och förslaget är 
att höja den maximala gränsen till 40 kronor och då behöver Regel för 
hemsändning justeras. Den föreslagna ändringen berör enbart andra punkten 
under rubriken Ersättningsnivå på sidan 5 i Regel för hemsändningsbidrag. 
Varje butik avgör själv vilken eventuell avgift som tas ut av kunden vid 
hemsändning av varor.  
 
Tillgänglighet till grundläggande service för människor och företag är en viktig 
del för att skapa goda livs- och boendemiljöer i alla delar av kommunen. 
Dagligvarubutikerna har de senaste decennierna minskat kraftigt. År 1980 
fanns det fjorton landsbygdsbutiker utanför Tierps centralort, endast sex 
stycken finns kvar idag.  
 
Det finns flera statliga stöd som syftar till att bevara kommersiell service i 
glesbygd. Ett sådant är hemsändningsbidrag som innebär bidrag till kommuner 
för att bekosta hemsändning av dagligvaror till de hushåll som har störst 
avstånd till eller saknar möjligheter att på annat sätt ta sig till sin närmaste 
butik.  
 
Under flera år har det varit fyra butiker som utnyttjat bidraget, sedan oktober 
2021 är det tre. Dessa butiker har signalerat sedan en längre tid tillbaka att 
omkostnaderna för att erbjuda hemsändning har ökat och det är också 
anledningen till att en butik inte fortsatt erbjuda hemsändning.  
 
I Uppsala län finns det två kommuner som har butiker som är berättigade till 
bidraget, Tierps kommun samt Heby kommun. Ersättningen till butikerna för 

Tierps kommun
Dnr: KS/2022:301
HandlingsId: 2022:1368
Datum: 2022-04-07



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-04-07  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

hemsändning av varor skiljer sig mellan kommunerna och därför finns det ett 
behov av att i dialog med region Uppsala som administrerar bidraget se över 
ersättningsnivån.  
  
Beslutsmotivering 
De nya mer preciserade reglerna för hemsändning togs fram för att tydliggöra 
regelverket för både kommunen och handlarna. Nu har förutsättningarna 
ändrats då bland annat ökade drivmedelskostnader har ökat behovet av en högre 
ersättning från kund.  
 
Kommersiell service är en förutsättning för utvecklingskraft i alla delar av 
landet. Den kommersiella servicen har varit viktig för att samhället har 
kunnat fungera under pandemin och har fortsatt stor betydelse även nu. 
Dagligvarubutiker har ofta en roll som är större än själva butiken, den är ett 
nav i bygden. Ändring av Regel för Hemsändning ger handlarna själva 
utrymme att justera avgiften till kund för att kunna täcka kostnaderna för 
hemsändning av varor.  
 
Berörda handlare har haft möjlighet att lämna synpunkter och i förslaget har 
hänsyn tagits till de synpunkter som inkommit.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 8.4 Verka för att bibehålla och öka 
antalet företag och stärka positiva attityder till entreprenörskap och 
företagande.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Regel för hemsändningsbidrag  

 
Beslutet skickas till 

 Näringslivsutvecklare  
 Chef Medborgarservice  

 

Tierps kommun
Dnr: KS/2022:301
HandlingsId: 2022:1368
Datum: 2022-04-07
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-03-22 2022:301  
  
   
  
    

 
 
Revidering av Regel för hemsändningsbidrag  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att anta Regel för hemsändningsbidrag, samt  
 
att uppdra till kommundirektören att utreda möjligheten till en högre 
ersättning för hemsändning i syfte att lika ersättning ska utgå från samtliga 
kommuner i länet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
2021 beslutade kommunfullmäktige om Regel för hemsändningsbidrag där det 
står specifikt hur stor avgift butiken får ta gentemot kund (KF § 82/2021). 
Avgiften gentemot kund har under många år legat på 20 kronor och förslaget 
är att höja den maximala gränsen till 40 kronor och då behöver Regel för 
hemsändning justeras. Den föreslagna ändringen berör enbart andra punkten 
under rubriken Ersättningsnivå på sidan 5 i Regel för hemsändningsbidrag. 
Varje butik avgör själv vilken eventuell avgift som tas ut av kunden vid 
hemsändning av varor.  
 
Tillgänglighet till grundläggande service för människor och företag är en 
viktig del för att skapa goda livs- och boendemiljöer i alla delar av 
kommunen. Dagligvarubutikerna har de senaste decennierna minskat kraftigt. 
År 1980 fanns det fjorton landsbygdsbutiker utanför Tierps centralort, endast 
sex stycken finns kvar idag.  
 
Det finns flera statliga stöd som syftar till att bevara kommersiell service i 
glesbygd. Ett sådant är hemsändningsbidrag som innebär bidrag till kommuner 
för att bekosta hemsändning av dagligvaror till de hushåll som har störst 
avstånd till eller saknar möjligheter att på annat sätt ta sig till sin närmaste 
butik.  
 
Under flera år har det varit fyra butiker som utnyttjat bidraget, sedan oktober 
2021 är det tre. Dessa butiker har signalerat sedan en längre tid tillbaka att 
omkostnaderna för att erbjuda hemsändning har ökat och det är också 
anledningen till att en butik inte fortsatt erbjuda hemsändning.  
 
I Uppsala län finns det två kommuner som har butiker som är berättigade till 
bidraget, Tierps kommun samt Heby kommun. Ersättningen till butikerna för 
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hemsändning av varor skiljer sig mellan kommunerna och därför finns det ett 
behov av att i dialog med region Uppsala som administrerar bidraget se över 
ersättningsnivån.  
  
Beslutsmotivering 
De nya mer preciserade reglerna för hemsändning togs fram för att tydliggöra 
regelverket för både kommunen och handlarna. Nu har förutsättningarna 
ändrats då bland annat ökade drivmedelskostnader har ökat behovet av en 
högre ersättning från kund.  
 
Kommersiell service är en förutsättning för utvecklingskraft i alla delar av 
landet. Den kommersiella servicen har varit viktig för att samhället har 
kunnat fungera under pandemin och har fortsatt stor betydelse även nu. 
Dagligvarubutiker har ofta en roll som är större än själva butiken, den är ett 
nav i bygden. Ändring av Regel för Hemsändning ger handlarna själva 
utrymme att justera avgiften till kund för att kunna täcka kostnaderna för 
hemsändning av varor.  
 
Berörda handlare har haft möjlighet att lämna synpunkter och i förslaget har 
hänsyn tagits till de synpunkter som inkommit.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 8.4 Verka för att bibehålla och öka 
antalet företag och stärka positiva attityder till entreprenörskap och 
företagande.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Regel för hemsändningsbidrag  

 
Beslutet skickas till 

 Näringslivsutvecklare  
 Chef Medborgarservice  

 
I tjänsten  
 
Petra Kessler  
Näringslivsutvecklare  
Enheten näringsliv och turism  
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Inledning 

Bakgrund 
Tillgänglighet till grundläggande service för människor och företag är en viktig del 
för att skapa goda livs- och boendemiljöer i alla delar av kommunen. Landsbygds-
handeln svarar för en viktig service och dess betydelse har genom åren ökat 
eftersom att de ofta erbjuder den sista servicen som finns kvar på orten. 
Dagligvarubutikerna har de senaste decennierna minskat kraftigt. År 1980 fanns det 
fjorton landsbygdsbutiker utanför Tierps centralort, endast sex stycken finns kvar 
idag. 
 
I flera av kommunens styrdokument, såsom i översiktsplanen och visionen för 
Tierps kommun finns mål om att bidra till en levande landsbygd i avseendet att det 
finns levande samhällen med permanent boende och en god kommunal och 
kommersiell service. 
 
Tierps kommuns varuförsörjningsplan utgör underlag för bedömning av den 
aktuella situationen för dagligvaruförsörjningen i kommunens landsbygder. Planen 
ligger till grund för kommunens fortsatta planering och för beslut om stödinsatser, 
såsom hemsändningsbidrag, för att bibehålla viss kommersiell service i 
landsbygderna och på så sätt skapa goda förutsättningar för boende i glesbygd.  

Syfte 
Syftet med regeln är skapa en tydlighet kring vem som är berättigad bidraget samt 
vilka regler som ska följas vid hantering av hemsändningsbidrag. 

Hemsändningsbidrag 
Stöd till kommersiell service kan lämnas som hemsändningsbidrag till kommuner 
för att bekosta hemsändning av dagligvaror till de hushåll som har störst avstånd till 
eller saknar möjligheter att på annat sätt ta sig till butiken. 
 
Det är Region Uppsala som betalar ut hemsändningsbidrag till kommunen. 
Hemsändningsbidrag får lämnas med ett belopp som motsvarar högst 50 procent av 
kommunens utgift för hemsändningen eller inköpsturerna. Bidraget från regionen 
får dock inte överstiga 100 kronor per hushåll och hemsändningstillfälle. 
 
Bidrag till kommunen lämnas endast om nettoutgiften eller de direkta kostnaderna 
uppgår till minst ett halvt prisbasbelopp. Stödet får inte otillbörligt gynna en viss 
näringsidkare och får lämnas endast om kommunen har planerat varuförsörjningen 
på ett sådant sätt att behovet av stöd kan bedömas. 
 
Varuförsörjningsplanen för Tierps kommun reglerar inte de exakta villkoren för 
hemsändningsbidraget i kommunen. Dessa villkor specificeras nedan. 
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Kriterier och regler för hemsändningsbidrag  
Bidrag utgår till butiksinnehavaren för hemsändning av dagligvaror till:  

 Boende i Tierps kommuns glesbygd som har långt till närmaste butik eller 
som på grund av funktionsnedsättning, ålder eller sjukdom saknar möjlighet 
att själv ta sig till butiken. I gruppen ingår även personer som på grund av 
pandemi eller likande särskild händelse pekas ut som riskgrupp av 
Folkhälsomyndigheten under en avgränsad period. 

 Följande gäller: 

 Hemsändningen är begränsad till att gälla dagligvaror. 

 Hemsändningen ska utgå från kundens närmaste butik som har beslut om 
hemsändningsservice.  

 Hemsändning av dagligvaror till konsument ska ske med butiksinnehavarnas 
egna fordon eller särskilt inhyrda fordon.  

 Antalet bidragsberättigade leveranser begränsas till en per hushåll och 
vecka.  

 Om kunden beställer varor till ett försäljningsvärde under 100 kronor har 
butiksinnehavaren rätt att säga nej till hemsändning. 

Ersättningsnivå: 

 Butiken ersätts från kommunen med 100 kr per hemsändning. 

 Varje butik avgör själv om eventuell avgift skall tas ut av kunden vid 
hemsändning av varor. Avgiften får vara max 40 kronor per hemsändning. 

Butiker som får ta del av bidraget är: 

 Butiker i landsbygd, som ligger utanför Tierps centralort, och som ansökt 
och fått beslut av Tierps kommun att tillämpa hemsändningsservice.  

 Samt inte har missbrukat möjligheten med hemsändningsbidrag.    

Ansvar  

Butikens ansvar 

 Butikerna ska ansöka om att bli godkänd som hemsändningsbutik inför varje 
nytt kalenderår.  

 Butiken redovisar minst tre gånger per år genomförda hemsändningar till 
kommunen. 

 
Kommunens ansvar  

 Handlägga ansökningarna och skicka ut beslut inför varje nytt kalenderår.  

 Betala ut bidraget och eftersöka hos Region Uppsala/Tillväxtverket.



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 

 
2022-04-26  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 109 
Dnr KS/2022:325 

(KF) Revidering av bolagsordning Tierps Energi & Miljö AB 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna förslag till ändring av bolagsordning i enlighet med Tierps 
Energi & Miljö AB:s förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps Energi & Miljö AB har inlämnat förslag till ändring av 
bolagsordning. Följande paragrafer berörs av ändringarna:   
 
§ 6 Skrivningen om att aktiebreven skall ställas till viss man stryks. 
§ 7  En redaktionell ändring, utbyte av skall finnas minst och max till skall 
utgöra lägst och högst. 
§ 11  Kallelse ska ske genom digitalt utskick via e-post istället för med brev 
på posten. 
 
Ändringarna går även att ta del av i det bifogade dokumentet ”Förslag på 
ändringar -  Bolagsordning för Tierps Energi & Miljö AB” 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 39/2022 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Bolagsordning för Tierps Energi & Miljö AB 
 Förslag på ändringar -  Bolagsordning för Tierps Energi & Miljö AB 

 
Beslutet skickas till 

 VD Tierps Energi & Miljö AB 
 Kommundirektör 
 Chef för kvalitet och strategisk utveckling 

 
 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-04-07  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 39 
Dnr KS/2022:325 
 
(KF) Revidering av bolagsordning Tierps Energi & Miljö AB 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna förslag till ändring av bolagsordning i enlighet med Tierps 
Energi & Miljö AB:s förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps Energi & Miljö AB har inlämnat förslag till ändring av 
bolagsordning. Följande paragrafer berörs av ändringarna:   
 
§ 6 Skrivningen om att aktiebreven skall ställas till viss man stryks. 
§ 7  En redaktionell ändring, utbyte av skall finnas minst och max till skall 
utgöra lägst och högst. 
§ 11  Kallelse ska ske genom digitalt utskick via e-post istället för med brev 
på posten. 
 
Ändringarna går även att ta del av i det bifogade dokumentet ”Förslag på 
ändringar -  Bolagsordning för Tierps Energi & Miljö AB” 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Bolagsordning för Tierps Energi & Miljö AB 
 Förslag på ändringar -  Bolagsordning för Tierps Energi & Miljö AB 

 
Beslutet skickas till 

 VD Tierps Energi & Miljö AB 
 Kommundirektör 
 Chef för kvalitet och strategisk utveckling 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-03-29 2022:325  
  
   
  
    

 
 
Revidering av bolagsordning Tierps Energi & Miljö AB 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna förslag till ändring av bolagsordning i enlighet med Tierps 
Energi & Miljö AB:s förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps Energi & Miljö AB har inlämnat förslag till ändring av 
bolagsordning. Följande paragrafer berörs av ändringarna:   
 
§ 6 Skrivningen om att aktiebreven skall ställas till viss man stryks. 
§ 7  En redaktionell ändring, utbyte av skall finnas minst och max till skall 
utgöra lägst och högst. 
§ 11  Kallelse ska ske genom digitalt utskick via e-post istället för med 
brev på posten. 
 
Ändringarna går även att ta del av i det bifogade dokumentet ”Förslag på 
ändringar -  Bolagsordning för Tierps Energi & Miljö AB” 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Bolagsordning för Tierps Energi & Miljö AB 
 Förslag på ändringar -  Bolagsordning för Tierps Energi & Miljö 

AB 
 
Beslutet skickas till 

 VD Tierps Energi & Miljö AB 
 Kommundirektör 
 Chef för kvalitet och strategisk utveckling 

 
I tjänsten  
 
Helena Carlsson 
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Kommundirektör Tierps kommun
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BOLAGSORDNING FÖR TIERPS ENERGI & MILJÖ AB 

Fastställd av extra bolagsstämma:  
Godkänd av kommunfullmäktige:  
 

§1 Firma 

Bolagets firma är Tierps Energi & Miljö AB. Bolaget är ett av Tierps kommun helägt bolag. 

§2 Säte 

Styrelsen skall ha sitt säte i Tierp, Tierps kommun, Uppsala län 

§3 Verksamhetsföremål 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Tierps kommun insamla, transportera, 
återvinna och bortforsla avfall, och att uppföra, förvärva, äga, förvalta samt utveckla fast och 
lös egendom i form av anläggningar och utrustning för tekniska nyttigheter och tjänster 
avseende vattenförsörjning, avlopps- och avfallshantering, och att bedriva mark- och 
parkentreprenader, underhåll och förvaltning av gator, grönytor och belysningsnät, samt 
därtill hörande verksamheter. 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska 
bedrivas åt ägaren/ i ägarens ställe. 

§4 Ändamål med bolagets verksamhet 

Bolaget syfte är att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip 
fullgöra det ansvar som – till den del detta ej innefattar myndighetsutövning – åvilar Tierps 
kommun enligt miljöbalken och annan lagstiftning.  

Likvideras bolaget skall dess tillgångar tillfalla aktieägarna. 

§5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Tierps kommun möjlighet att ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 

§6 Aktiekapital 

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 5.000.000 (fem miljoner) kronor och högst 20.000.000 
(tjugo miljoner) kronor. 

§7 Antal aktier 

Bolagets antal aktier skall utgöra lägst 5.000 (fem tusen) st och högst 20.000(tjugo tusen) st 
aktier.   

 



§8 Styrelse 

Styrelsen skall bestå av fem (5) styrelseledamöter och lika många personliga suppleanter. 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige för tiden från den årsstämma som följer efter det val 
till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i 
bolagets styrelse. 

För suppleants inträde till tjänstgöring bör gälla att de skall underrättas om 
styrelsesammanträdena genom kallelse med tillhörande handlingar men endast inträda för 
tjänstgöring i de fall ordinarie ledamoten är frånvarande. Det åligger den ledamot, för vilken 
suppleant skall tjänstgöra, att underrätta denne om att ledamoten kommer att vara frånvarande 
från sammanträdet och att suppleanten sålunda har att tjänstgöra. 

Suppleanter har alltid närvarorätt vid bolagets styrelsesammanträden. 

Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott. 

§9 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman för en mandatperiod på fyra år, 
en revisor och en revisorssuppleant. 

Revisorn och revisorssuppleanten skall vara auktoriserade revisorer. 

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls efter nästa 
val till kommunfullmäktige. 

§10 Lekmannarevisorer 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i Tierps 
kommun utse en lekmannarevisor med suppleant. 

§11 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma skall ske till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor 
före stämman. Kallelse sker via digitalt utskick via e-post. 

§12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. 

§13 Ärenden på årsstämma 

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 

1. Stämmans öppnande; 
2. Val av ordförande vid stämman; 



3. Val av sekreterare vid stämman; 
4. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
5. Val av en eller två justeringsmän; 
6. Godkännande av dagordning; 
7. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad; 
8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning och 
koncernrevisionsberättelse; 

9. Beslut om 
a. fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall 

koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter; 
11. Val av revisor och revisorsuppleant (i förekommande fall); 
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen. 

§14 Räkenskapsår 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 

Årsredovisningen skall av styrelsen och verkställande direktören framläggas för revisorn och 
lekmannarevisorn senast sex veckor före ordinarie bolagsstämma. 

§15 Firmateckning 

Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av två styrelseledamöter i förening eller en 
styrelseledamot i förening med verkställande direktören. 

§16 Rösträtt på bolagsstämman 

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av denne ägda och 
företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. 

§17 Inspektionsrätt 

Tierps kommunstyrelse äger rätt att när som helst ta del av bolagets räkenskaper och övriga 
handlingar samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 
den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

§18 Ändring av bolagsordning 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Tierps 
kommun. 

 



BOLAGSORDNING FÖR TIERPS ENERGI & MILJÖ AB 

Fastställd av extra bolagsstämma:  
Godkänd av kommunfullmäktige:  
 

§1 Firma 

Bolagets firma är Tierps Energi & Miljö AB. Bolaget är ett av Tierps kommun helägt bolag. 

§2 Säte 

Styrelsen skall ha sitt säte i Tierp, Tierps kommun, Uppsala län 

§3 Verksamhetsföremål 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Tierps kommun insamla, transportera, 

återvinna och bortforsla avfall, och att uppföra, förvärva, äga, förvalta samt utveckla fast och 

lös egendom i form av anläggningar och utrustning för tekniska nyttigheter och tjänster 

avseende vattenförsörjning, avlopps- och avfallshantering, och att bedriva mark- och 

parkentreprenader, underhåll och förvaltning av gator, grönytor och belysningsnät, samt 

därtill hörande verksamheter. 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska 

bedrivas åt ägaren/ i ägarens ställe. 

§4 Ändamål med bolagets verksamhet 

Bolaget syfte är att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip 

fullgöra det ansvar som – till den del detta ej innefattar myndighetsutövning – åvilar Tierps 

kommun enligt miljöbalken och annan lagstiftning.  

Likvideras bolaget skall dess tillgångar tillfalla aktieägarna. 

§5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Tierps kommun möjlighet att ta ställning innan 

sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 

§6 Aktiekapital 

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 5.000.000 (fem miljoner) kronor och högst 20.000.000 

(tjugo miljoner) kronor. 

Aktiebreven skall ställas till viss man. 

§7 Antal aktier 

Bolagets antal aktier skall utgöra lägst 5.000 (fem tusen) st och högst 20.000(tjugo tusen) st 

aktier.  I bolaget skall finnas minst 5.000 aktier och max 20.000 aktier. 



 

§8 Styrelse 

Styrelsen skall bestå av fem (5) styrelseledamöter och lika många personliga suppleanter. 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige för tiden från den årsstämma som följer efter det val 

till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 

kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i 

bolagets styrelse. 

För suppleants inträde till tjänstgöring bör gälla att de skall underrättas om 

styrelsesammanträdena genom kallelse med tillhörande handlingar men endast inträda för 

tjänstgöring i de fall ordinarie ledamoten är frånvarande. Det åligger den ledamot, för vilken 

suppleant skall tjänstgöra, att underrätta denne om att ledamoten kommer att vara frånvarande 

från sammanträdet och att suppleanten sålunda har att tjänstgöra. 

Suppleanter har alltid närvarorätt vid bolagets styrelsesammanträden. 

Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott. 

§9 Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman för en mandatperiod på fyra år, 

en revisor och en revisorssuppleant. 

Revisorn och revisorssuppleanten skall vara auktoriserade revisorer. 

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls efter nästa 

val till kommunfullmäktige. 

§10 Lekmannarevisorer 

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i Tierps 

kommun utse en lekmannarevisor med suppleant. 

§11 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra 

veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse sker via digitalt utskick via e-post. 

§12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. 

§13 Ärenden på årsstämma 

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 

1. Stämmans öppnande; 



2. Val av ordförande vid stämman; 

3. Val av sekreterare vid stämman; 

4. Upprättande och godkännande av röstlängd; 

5. Val av en eller två justeringsmän; 

6. Godkännande av dagordning; 

7. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad; 

8. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning och 

koncernrevisionsberättelse; 

9. Beslut om 

a. fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall 

koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter; 

11. Val av revisor och revisorsuppleant (i förekommande fall); 

12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen. 

§14 Räkenskapsår 

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 

Årsredovisningen skall av styrelsen och verkställande direktören framläggas för revisorn och 

lekmannarevisorn senast sex veckor före ordinarie bolagsstämma. 

§15 Firmateckning 

Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av två styrelseledamöter i förening eller en 

styrelseledamot i förening med verkställande direktören. 

§16 Rösträtt på bolagsstämman 

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av denne ägda och 

företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. 

§17 Inspektionsrätt 

Tierps kommunstyrelse äger rätt att när som helst ta del av bolagets räkenskaper och övriga 

handlingar samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i 

den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

§18 Ändring av bolagsordning 

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Tierps 

kommun. 
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§ 160 
Dnr KS/2022:414 

(KF) Taxa för service och tjänster i anslutning till insatser inom 
vård och omsorg för äldre och personer med 
funktionsnedsättning 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa taxa för service och tjänster i anslutning till insatser inom vård 
och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning att gälla från 
och med 1 januari 2023 och till och med 31 december 2028.  
att upphäva tidigare beslut gällande principer för taxa inom området  
(KS § 115/2019). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den nu gällande taxan för avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen, 
hälso- och sjukvårdslagen och LSS (Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) antogs av kommunfullmäktige 2019 och en översyn görs 
nu för att taxan ska vara relevant och rimlig. Taxan justeras årligen efter 
index.  Förändring, tillägg och förtydliganden har gjorts inom områdena 

 Milkostnaden för resa med kommunens bil. 
 

 Tyngdtäcke är borttaget som förskrivningsbart hjälpmedel.  
 

 Strumppådragare är tillagt.  
 

 Avgift på 60 kr per månad för den andra manuella rullstolen är 
borttagen.  

 
Beslutsmotivering 
Syftet med att se över avgifternas nivå och utformning är att skapa tydlighet 
gentemot medborgarna samt säkerställa en skälig nivå för både kommunen 
och brukaren.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Revideringen av denna taxa ger ingen avgörande förändring för barn och 
unga vad gäller deras rättigheter.  
Barn och unga berörs av taxa för avgifter inom vård och omsorg i samband 
med 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 

 
2022-06-21  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 måltid vid korttidsvistelse, stödfamilj och/eller lägerverksamhet 
samt korttidstillsyn enligt LSS under skollov. Avgiften motsvarar 
50 procent av ordinarie avgift för kost i ordinärt boende.  

 kost i anslutning till bostad med särskild service enligt 9 § 8 LSS. 
Avgift uppgår till en tolftedel av 0,3884 prisbasbelopp per månad. 

 Höjd milersättning vid resa i kommunens fordon.  
 Barn och unga vars vårdnadshavare har avgift för vård och omsorg. 

Avgifter beräknas individuellt och hänsyn tas till minderåriga barn. 
Förbehållsbeloppet höjs för hemmavarande barn. 

 
Mål och uppdrag 

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 1.1. Andelen vuxna och barn 
som lever i ekonomisk utsatthet ska minska. Syftet med riktlinjer är 
att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling vid handläggning, 
beräkning och uttag av avgifter.  

- Beslutet bidrar till delmål 10.5 de socioekonomiska skillnaderna ska 
minska. Tydliga riktlinjer samt den lagstiftande delen om maxtaxa 
bidrar till att invånare har ekonomiska förutsättningar att betala 
anpassad avgift efter sin inkomst och ekonomiska förutsättningar.  

- Beslutet bidrar till delmål 16.2 kommunens verksamheter ska vara 
effektiva, transparanta och rättssäkra. Tydliga riktlinjer bidrar till 
effektiv verksamhet och rättssäkerhet i handläggning. Transparens 
genom att riktlinjer och taxa är tillgängligt för invånare genom att de 
ex. finns tillgängliga på kommunens hemsida.  

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Det går inte att göra en generell beräkning, då varje avgiftsbeslut beräknas 
individuellt utifrån den enskildes avgiftsutrymme. Beslutet kommer inte i 
någon större utsträckning få ekonomiska konsekvenser.  
 
Beslutsunderlag 

 Beslut utskottet arbete och omsorg § 44/2022 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Förslag till taxa service och tjänster anslutning till insatser inom vård 

och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning.  
 
Beslutet skickas till 

 Verksamhetschef VoO Ulrica Stjerngren 
 Områdeschef bistånd Cecilia Vaino 
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§ 44 
Dnr KS/2022:414 

(KF) Taxa för service och tjänster i anslutning till insatser inom 
vård och omsorg för äldre och personer med 
funktionsnedsättning 
 
Förslag till beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa taxa för service och tjänster i anslutning till insatser inom vård 
och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning att gälla från 
och med 1 januari 2023 och till och med 31 december 2028, samt 
 
att upphäva tidigare beslut gällande principer för taxa inom området  
(KS § 115/2019). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den nu gällande taxan för avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen, 
hälso- och sjukvårdslagen och LSS (Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) antogs av kommunfullmäktige 2019 och en översyn görs 
nu för att taxan ska vara relevant och rimlig. Taxan justeras årligen efter 
index.  Förändring, tillägg och förtydliganden har gjorts inom områdena 

 Milkostnaden för resa med kommunens bil. 
 

 Tyngdtäcke är borttaget som förskrivningsbart hjälpmedel.  
 

 Strumppådragare är tillagt.  
 

 Avgift på 60 kr per månad för den andra manuella rullstolen är 
borttagen.  

 
Beslutsmotivering 
Syftet med att se över avgifternas nivå och utformning är att skapa tydlighet 
gentemot medborgarna samt säkerställa en skälig nivå för både kommunen 
och brukaren.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Revideringen av denna taxa ger ingen avgörande förändring för barn och 
unga vad gäller deras rättigheter.  
Barn och unga berörs av taxa för avgifter inom vård och omsorg i samband 
med 

Tierps kommun
Dnr: KS/2022:414
HandlingsId: 2022:2593
Datum: 2022-06-14
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 måltid vid korttidsvistelse, stödfamilj och/eller lägerverksamhet 
samt korttidstillsyn enligt LSS under skollov. Avgiften motsvarar 
50 procent av ordinarie avgift för kost i ordinärt boende.  

 kost i anslutning till bostad med särskild service enligt 9 § 8 LSS. 
Avgift uppgår till en tolftedel av 0,3884 prisbasbelopp per månad. 

 Höjd milersättning vid resa i kommunens fordon.  
 Barn och unga vars vårdnadshavare har avgift för vård och omsorg. 

Avgifter beräknas individuellt och hänsyn tas till minderåriga barn. 
Förbehållsbeloppet höjs för hemmavarande barn. 

 
Mål och uppdrag 

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 1.1. Andelen vuxna och barn 
som lever i ekonomisk utsatthet ska minska. Syftet med riktlinjer är 
att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling vid handläggning, 
beräkning och uttag av avgifter.  

- Beslutet bidrar till delmål 10.5 de socioekonomiska skillnaderna ska 
minska. Tydliga riktlinjer samt den lagstiftande delen om maxtaxa 
bidrar till att invånare har ekonomiska förutsättningar att betala 
anpassad avgift efter sin inkomst och ekonomiska förutsättningar.  

- Beslutet bidrar till delmål 16.2 kommunens verksamheter ska vara 
effektiva, transparanta och rättssäkra. Tydliga riktlinjer bidrar till 
effektiv verksamhet och rättssäkerhet i handläggning. Transparens 
genom att riktlinjer och taxa är tillgängligt för invånare genom att de 
ex. finns tillgängliga på kommunens hemsida.  

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Det går inte att göra en generell beräkning, då varje avgiftsbeslut beräknas 
individuellt utifrån den enskildes avgiftsutrymme. Beslutet kommer inte i 
någon större utsträckning få ekonomiska konsekvenser.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande 
 Förslag till taxa service och tjänster anslutning till insatser inom vård 

och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning.  
 
Beslutet skickas till 

 Verksamhetschef VoO Ulrica Stjerngren 
 Områdeschef bistånd Cecilia Vaino 
 

 

Tierps kommun
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-04-22 KS/2022:414
  

  
   
  
    

 

Taxa för service och tjänster i anslutning till insatser inom vård 
och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning  
 
Förslag till beslut 
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa taxa för service och tjänster i anslutning till insatser inom vård 
och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning att gälla från 
och med 1 januari 2023 och till och med 31 december 2028.  
att upphäva tidigare beslut gällande principer för taxa inom området  
(KS 2019/755). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den nu gällande taxan för avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen, 
hälso- och sjukvårdslagen och LSS (Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) antogs av kommunfullmäktige 2019 och en översyn 
görs nu för att taxan ska vara relevant och rimlig. Taxan justeras årligen 
efter index.  Förändring, tillägg och förtydliganden har gjorts inom 
områdena 

 Milkostnaden för resa med kommunens bil. 
 

 Tyngdtäcke är borttaget som förskrivningsbart hjälpmedel.  
 

 Strumppådragare är tillagt.  
 

 Avgift på 60 kr per månad för den andra manuella rullstolen är 
borttagen.  

 
Beslutsmotivering 
Syftet med att se över avgifternas nivå och utformning är att skapa 
tydlighet gentemot medborgarna samt säkerställa en skälig nivå för både 
kommunen och brukaren.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Revideringen av denna taxa ger ingen avgörande förändring för barn och 
unga vad gäller deras rättigheter.  
Barn och unga berörs av taxa för avgifter inom vård och omsorg i samband 
med 

Tierps kommun
Dnr: KS/2022:414
HandlingsId: 2022:2597
Datum: 2022-06-14
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 måltid vid korttidsvistelse, stödfamilj och/eller lägerverksamhet 
samt korttidstillsyn enligt LSS under skollov. Avgiften motsvarar 
50 procent av ordinarie avgift för kost i ordinärt boende.  

 kost i anslutning till bostad med särskild service enligt 9 § 8 LSS. 
Avgift uppgår till en tolftedel av 0,3884 prisbasbelopp per månad. 

 Höjd milersättning vid resa i kommunens fordon.  
 Barn och unga vars vårdnadshavare har avgift för vård och 

omsorg. Avgifter beräknas individuellt och hänsyn tas till 
minderåriga barn. Förbehållsbeloppet höjs för hemmavarande 
barn. 

 
Mål och uppdrag 

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 1.1. Andelen vuxna och barn 
som lever i ekonomisk utsatthet ska minska. Syftet med riktlinjer är 
att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling vid handläggning, 
beräkning och uttag av avgifter.  

- Beslutet bidrar till delmål 10.5 de socioekonomiska skillnaderna 
ska minska. Tydliga riktlinjer samt den lagstiftande delen om 
maxtaxa bidrar till att invånare har ekonomiska förutsättningar att 
betala anpassad avgift efter sin inkomst och ekonomiska 
förutsättningar.  

- Beslutet bidrar till delmål 16.2 kommunens verksamheter ska vara 
effektiva, transparanta och rättssäkra. Tydliga riktlinjer bidrar till 
effektiv verksamhet och rättssäkerhet i handläggning. Transparens 
genom att riktlinjer och taxa är tillgängligt för invånare genom att 
de ex. finns tillgängliga på kommunens hemsida.  

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Det går inte att göra en generell beräkning, då varje avgiftsbeslut beräknas 
individuellt utifrån den enskildes avgiftsutrymme. Beslutet kommer inte i 
någon större utsträckning få ekonomiska konsekvenser.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande 
 Förslag till taxa service och tjänster anslutning till insatser inom 

vård och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning.  
 
Beslutet skickas till 

 Verksamhetschef VoO Ulrica Stjerngren 
 Områdeschef bistånd Cecilia Vaino 
 

 
I tjänsten  
 
Anneli Oderstad 
Verksamhetsutvecklare 
Vård och omsorg 

Tierps kommun
Dnr: KS/2022:414
HandlingsId: 2022:2597
Datum: 2022-06-14
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Bakgrund 
Den nu gällande taxan för avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen, hälso- och 
sjukvårdslagen och LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) 
antogs av kommunfullmäktige 2019 och en översyn görs nu för att taxan ska vara 
relevant och rimlig.  

Syfte 
Syftet med taxan är att fastställa den avgiftsnivå som kommunen kan ta ut för vissa 
tjänster och service som kommunen tillhandahåller i anslutning till insatser enligt 
socialtjänstlagen, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade samt hälso- 
och sjukvårdslagen. 
 
Syftet är även att samla alla gällande avgifter inom verksamhetsområdet i ett och 
samma dokument. Detta för att underlätta för både medborgare och tjänstemän.  

Omfattning 
Taxan kompletterar Riktlinjer för avgifter inom vård och omsorg för insatser enligt 
socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och taxa i anslutning till insatser 
enligt LSS. I riktlinjerna anges principer för avgiftsberäkning, betalning och 
eventuella undantag gällande avgiftsuttag.  
 
Hyror vid kommunens särskilda boendeformer enligt socialtjänstlagen och lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade omfattas inte av denna taxa. Dessa är 
inte att betrakta som en avgift då det finns ett hyresförhållande vid upplåtelse av 
lägenhet eller rum i särskilt boende. Hyror hanteras enligt 12 kap jordabalken 
(hyreslagen). 

Avgiftsbestämmelser  

Stöd och bistånd enligt socialtjänstlagen  
Hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet, korttidsvistelse och 
kommunal hälso- och sjukvård omfattas av maxtaxa1. Månadsavgiften kan bli lägre 
vid låg betalningsförmåga. Hyra, mat, förbrukningsartiklar och resor ingår inte i 
maxtaxan.  
 
 

 
1 Maxtaxan fastställs årligen av regeringen och innebär att avgifterna för service och omvårdnad 
enligt socialtjänstlagen, kommunal hälso- och sjukvård, förbrukningsartiklar enligt HSL får högst 
uppgå till en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp.  
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Stöd i hemmet och måltider i kommunal verksamhet (exkl. särskilt 
boende) 

I tabellen nedan markeras insatser som ingår i maxtaxan med *. Maxtaxan för 2022 
är 2170 kronor per månad.  
 

Insats Gällande taxa 2022 
Hemtjänst, omvårdnad* 272 kr/beviljad timme 
Hemtjänst, service* 302 kr/beviljad timme 
Ledsagning  272 kr/beviljad timme 
Frukost eller mellanmål vid kommunens verksamheter 
Barn 

32 kr/dag 
16 kr/dag 

Lunch inkl dessert 73 kr/portion 
Middag inkl dessert 73 kr/portion 
Dessert 10 kr/portion 
Dagverksamhet, tillfälle* 50 kr/tillfälle 
Resa dagverksamhet 62 kr/enkel resa 
Avlösarservice (11 h el mer) 272 kr/timme 
Trygghetslarm installation 352 kr 
Trygghetslarm, månadsavgift* 272 kr/månad 

Särskilt boende 

I tabellen nedan markeras insatser som ingår i maxtaxan med *. Maxtaxan för 2022 
är 2170 kronor per månad.  
 

Insats Gällande taxa 2022 
Omvårdnad, särskilt boende* Enligt maxtaxa 
Måltider, särskilt boende  3711 kr/månad 
Förbrukningsartiklar2, särskilt boende 123 kr/månad  
Medboende, särskilt boende, trygghetslarm* 204 kr/månad 
Medboende särskilt boende, helpension måltider 3711 kr/månad 
Korttidsvistelse SoL, omvårdnad* 72 kr/dygn 
Korttidsvistelse SoL, måltider 125 kr/dygn 

Avgifter för tjänster och service i anslutning till insatser enligt LSS 

Avgifter i anslutning till insatsen korttidsvistelse enl. 9 § 6 LSS för 
barn eller ungdomar  

Avgifter för måltider  

För enskilda måltider avseende barn och ungdom med insatsen korttidsvistelse 
enligt 9 § 6 LSS i form av korttidsvistelse, stödfamilj och lägerverksamhet ska 
avgift motsvara 50 procent av ordinarie avgift för kost i ordinärt boende.  

 
2 I förbrukningsartiklar ingår toalettpapper, tvättlappar, tvål, tvättmedel och visst rengöringsmedel 



6 

Avgifter för resor vid korttidsvistelse 

För resa med kommunens bilar ska avgift motsvara kommunens interna milkostnad. 
För år 2022 är kostnaden 55 kronor per mil inklusive moms. 
 
Avgiften ska delas lika mellan samtliga som deltar på resan, inklusive kommunens 
medföljande personal. 

Avgifter i anslutning till insatsen korttidsvistelse enl. 9 § 6 LSS för 
vuxna  

Avgifter för måltider  

För enskilda måltider avseende vuxna med insatsen korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS 
ska avgift motsvara 100 % av ordinarie avgift för kost i ordinärt boende.  

Avgifter i anslutning till insatsen korttidstillsyn enl. 9 § 7 LSS 

Avgifter för måltider  

Under skollov ska avgifter för måltider för barn och ungdom med insatsen 
korttidstillsyn enligt 9 § 7 LSS vara desamma som avgifter i anslutning till insatsen 
korttidsvistelse enl. 9 § 6 LSS för barn eller ungdomar. 
 
Under de tider på året då det inte är skollov bekostas måltiden av kommunen.  

Avgifter i anslutning till insatsen boende i familjehem eller bostad med 
särskild service enl. 9 § 8 LSS för barn eller ungdomar  

Omfattning och avgränsning  

Bestämmelserna omfattar kostnader för kost och logi för barn och ungdom 
beviljade insatsen bostad med särskild service enligt 9 § 8 LSS.  
  
Bestämmelserna omfattar inte elevhemsboende i anslutning till gymnasieskola med 
Rh- anpassad utbildning3. Dessa elever betalar avgift för kost och logi till skolan 
med stöd av Specialpedagogiska skolmyndighetens föreskrifter om avgifter för kost 
och logi för vissa elever som bor i elevhem (SKOLFS 2009:24).  
  
Bestämmelserna omfattar inte elevhemsboende eller annan inackordering på grund 
av studier vid gymnasieskola på annan ort utan särinriktning. Dessa elever betalar 
avgift för kost och logi till skolan och har möjlighet att söka inackorderingstillägg 
från Tierps kommun med stöd av 5 kap. 32 § SkolL.  

 
3 Ungdomar som på grund av ett svårt rörelsehinder behöver anpassad undervisning och 
habilitering, och i vissa fall boende och omvårdnad i boendet, kan söka till riksgymnasium med Rh-
anpassad utbildning. 
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Avgifter för måltider  

För kost i anslutning till insatsen bostad med särskild service enligt 9 § 8 LSS ska 
avgift uppgå till en tolftedel av 0,3884 prisbasbelopp per månad.  
  
Då boende i elevhem under studietid innebär att den unge vistas i föräldrahemmet 
under skollov, ska den unge kompenseras genom att avgift för kost inte debiteras 
under månaderna juni-augusti.  

Avgifter för boende  

För logi vid insatsen bostad med särskild service enligt 9 § 8 LSS ska avgift uppgå 
till en tolftedel av 0,5063 prisbasbelopp per månad under förutsättning att den 
enskilde har en inkomst enligt 19 § LSS.  
  
Då boende i elevhem under studietid innebär att den unge vistas i föräldrahemmet 
under skollov, ska den unge kompenseras genom att avgift för logi inte debiteras 
under månaderna juni-augusti.  

Avgifter i anslutning till insatsen bostad med särskild service enl. 9 § 9 
LSS  

För resa med kommunens bilar ska avgift motsvara kommunens interna milkostnad. 
För år 2022 är kostnaden 55 kronor per mil inklusive moms. 
 
Avgiften ska delas lika mellan samtliga som deltar på resan, inklusive kommunens 
medföljande personal. 

Avgifter i anslutning till insatsen daglig verksamhet enl. 9 § 10 LSS  

Avgifter för resor  

För personer beviljade resor till och från daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS ska 
avgift motsvara 25 procent av den månatliga totala taxikostnaden, till ett maxbelopp 
per månad motsvarande en 30-dagars pensionärsbiljett hos UL. För 2022 motsvaras 
detta av 620 kronor per månad. Resterande kostnad ska bekostas av kommunen.  
 
Maxbeloppet justeras och följer ULs prissättning för 30 dagars pensionärsbiljett.  
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Avgifter för hemsjukvård och hjälpmedel enligt hälso- och 
sjukvårdslagen 

Hemsjukvård 
Insats Gällande taxa  

Kommunal hälso- och sjukvård, hemsjukvård från 
sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut* 

357 kr/månad 

Person ej inskriven i kommunala hemsjukvården, 
besöksavgift, inkl digitalt möte och intygsskrivning  

163 kr/besök 

Hjälpmedel 

Förskrivning och övriga avgifter 

Insats Gällande 2022 
Avgiftstak för hjälpmedel 1500 kr/år 
Korttidslån säng och lyft, vid tillfälligt besök/behov max tre 
månader 

1000 kronor inkl transport 

Korttidslån övriga hjälpmedel vid tillfälligt besök/behov 
max tre månader 

300 kr för första hjälpmedlet, 150 för 
vardera påföljande 

Ej återlämnat hjälpmedel Motsvarande hjälpmedlets 
anskaffningsvärde 

Hämtning av hjälpmedel 300 kr (ingår ej i avgiftstaket) 
Person ej inskriven i kommunal hemsjukvård, 
förskrivning/utprovning av hjälpmedel, inkl ett 
uppföljningsbesök 

300 kr/tillfälle 

Hjälpmedel 

Hjälpmedel Gällande taxa 2022 
Antidecubitusmadrass Ingen avgift 
Ståstöd/Tippbräda 400 kr 
Toalettförhöjning 200 kr 
Rullande hygienstol 400 kr 
Armstöd som monteras på toaletten 200 kr 
Duschstol, badbräda 200 kr 
Strumppådragare  100 kr 
Gåstativ 200 kr 
Rollator 200 kr 
Korg till rollator 100 kr 
Gåbord 200 kr 
El-gåbord 400 kr 
Manuell rullstol, första rullstolen 400 kr 
Andra manuella rullstolen Ingen avgift* 
El-rullstol (även drivaggregat) 125kr/mån 
Glidbräda, glidmatta 200 kr 
Överförflyttningsplattform 200 kr 
Mobil och stationär lyft (inkl. sele) 400 kr 
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Hjälpmedel Gällande taxa 2022 
Arbetsstol 400 kr 
Arbetsstol med el-höjning 400 kr 
Säng, motoriserat reglerbar 600 kr 
Sängryggstöd 400 kr 
Förhöjningsklossar 200 kr 
Stödhandtag av expandertyp 400 kr 
Tillbehör till egen säng 200 kr 
Kognitiva hjälpmedel 400 kr 

* Tidigare avgift på 60 kr per månad för den andra manuella rullstolen är borttagen dels pga. att det är 
ytterst få som har två manuella rullstolar och dels för att administrationen kring det blir orimlig med 
tanke på intäkt för kommunen. 
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Lagstöd för avgifter 
Kommunens rätt att ta ut avgifter för insatser för vård, omsorg och socialt stöd 
regleras i 8 kap. socialtjänstlagen (SoL), 6 kap. socialtjänstförordningen (SoF), 18-
20 §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt 17 kap. 8 § 
hälso- och sjukvårdslagen (HSL).  

Socialtjänstlagen 
Av 8 kap. 1 § SoL följer att kommunen får ta ut skälig ersättning för stöd- och 
hjälpinsatser. Avgifterna får inte överstiga kommunens självkostnader. Kommunen 
får ta ut skälig ersättning för hemtjänst, dagverksamhet, särskilt boende och bostad 
med särskild service enligt SoL. Enligt 8 kap 5 § får den sammanlagda avgiften för 
hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård inte överstiga 
maxtaxan (en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp).  

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
Insatser enligt LSS är enligt lag avgiftsfria men kommunen har med stöd av 19 § 
LSS rätt att ta ut skäliga avgifter i vissa fall. Avgifter får tas ut för bostad, kost, 
fritidsverksamhet, kulturella aktiviteter och resor av dem som har hel allmän 
ålderspension, hel sjukersättning eller aktivitetsersättning eller annan inkomst av 
motsvarande storlek enligt de grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får 
inte överstiga kommunens självkostnader och kommunen ska se till att den enskilde 
får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov. Vårdnadshavare är även 
enligt 20 § LSS skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader 
för omvårdnaden om den enskilde är under 18 år.  

Hälso- och sjukvårdslagen 
Avgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen får enligt 17 kap 8 § tas ut för hälso- och 
sjukvård som kommunen ska erbjuda enligt 12 kap 1 och 2 §§ eller 14 kap 1 §. Det 
vill säga hälso- och sjukvård till personer som bor beviljats särskilt boende eller 
bostad med särskild service enligt SoL, samt hemsjukvård i ordinärt boende. Enligt 
PM 2003 från Svenska kommunförbundet (nuvarande Sveriges kommuner och 
landsting, SKL) framgår att bostad med särskild service enligt LSS likställs med 
boende enligt SoL.  
 
Avgifterna för kommunal hälso- och sjukvård, förbrukningsartiklar enligt HSL samt 
hemtjänst och dagverksamhet enligt socialtjänstlagen får högst uppgå till en 
tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp.  

Kommunallagen 
Enligt kommunallagen ska kommunen behandla alla medborgare lika. Detta är 
särskilt viktigt att beakta vid utredning av den enskildes avgiftsutrymme och vilka 
kostnader som ska ingå i det så kallade förbehållsbeloppet. 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 

 
2022-06-21  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 161 
Dnr KS/2022:606 

(KF) Återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till 
kommunstyrelsen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna återrapporteringen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap. 4 - 5 §§ ska nämnderna redovisa 
till fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har 
lämnat till dem med stöd av 5 kap. 2 och 4 §§. 
 
Verkställande av kommunfullmäktiges beslut återrapporteras till fullmäktige 
två gånger om året. I rapporteringen redovisas samtliga uppdrag som är 
pågående, ej ännu verkställda eller sedan senaste rapporteringen, slutförda. 
Rapporteringen sker två gånger per år, i juni och i december. 

Följande uppdrag till kommunstyrelsen är pågående eller ej ännu 
verkställda: 
Beslutsdatum Uppdrag Återrapportering  

2019-12-12 
§ 150 
 
2020-11-03 
§ 98 
 
2021-11-10 
§ 138 
 
2022-05-24 
§ 133 (KS) 

KS 2019:908 
Grundskolans organisation. 
Se över grundskolans 
organisation och lokal-
utnyttjande i syfte att 
organisationen följer lagen 
och att våra lokaler nyttjas på 
ett optimalt sätt, att inga 
större förändringar i grund-
skolans organisation görs 
förrän utredningen överläm-
nats till och hanterats i 
kommunstyrelse och 
fullmäktige.  

Verksamheten har lämnat 
en rapport. Ärendet har 
behandlats av 
kommunfullmäktige men 
återremitterats vid 
sammanträdet i nov 2021. 
Ärendet togs upp i 
kommunstyrelsen 
2022-05-24, och 
återremitterades återigen. 

2021-04-07 
§ 39 

KS 2020:991 
Återkomma till 
kommunfullmäktige med 

Pågående 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 

 
2022-06-21  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

förslag till ändrade 
ägardirektiv avseende 
avkastningskravet. 

2021-06-08 
§ 75 

KS 2019:763  
Inrätta en digital 
ungdomspanel för unga upp 
till 18 år 

Pågående. 
Delrapport till 
kommunstyrelsen 
2022-06-21  

2021-06-08 
§ 75 

KS 2019:763  
Genomföra en årlig 
demokratidag för unga 

Pågående. 
Delrapport till 
kommunstyrelsen 
2022-06-21 

2021-06-08 
§ 75 

KS 2019:763  
Utreda möjligheten att införa 
en demokratitrappa för elever 
i grundskolan 

Pågående. 
Delrapport till 
kommunstyrelsen 
2022-06-21 

2021-06-08 
§ 75 

KS 2019:763  
Utreda möjligheten att införa 
e-förslag för alla medborgare 
i Tierps kommun 

Pågående. 
Delrapport till 
kommunstyrelsen 
2022-06-21 

2021-11-10 
§ 123 

2021/64 
att i enlighet med kommun-
revisionens utlåtande 
avseende delårsrapport 2021 
uppdra till kommunstyrelsen 
att säkerställa att kommun-
styrelsens återkoppling av 
kommunens mål- och budget-
dokument är tillfredsställande 
i delårsrapport och årsredo-
visning. 

Pågående 

2021-12-14 
§ 178 

2021:972 
Sälja del av fastighet Tierp 
1:1, crosshallen 

Arbete pågår med att göra 
crosshallen klar för 
försäljning, försäljning 
väntas ske senast 
kvartal 3 

2022-06-08 
§ 61 

2022:417 
I ärendet ”Nybyggnation av 
förskola i Örbyhus” - uppdra 
till kommunstyrelsen att 
uppdra till kommundirektör 
att utifrån Riktlinje för 
investeringar informera 
kommunstyrelsen om 
kostnaderna beräknas 

Förbereds 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 

 
2022-06-21  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

överstiga beslutad totalutgift 
med mer än 1% (dock minst 2 
prisbasbelopp) eller 1% i 
avvikelse på årshyran. 

2022-06-08 
§ 67 

2021:631 
att uppdra till 
kommunstyrelsen att revidera 
samtliga berörda 
styrdokument, inklusive 
ersättningsreglementet, 
utifrån de föreslagna 
förändringarna. 
(utifrån kommunfullmäktiges 
presidiums föreslagna 
organisationsförändringar)   

Pågående 

 

Följande uppdrag till kommunstyrelsen är sedan senaste 
återrapporteringen den 14 december 2021, slutförda: 
 
Beslutsdatum Uppdrag Återrapportering  

2021-09-21 
§ 105 

2021:631 
att ge kommunfullmäktiges 
presidium i uppdrag att leda 
arbetet i att göra en översyn 
över befintlig utskottsstruktur 
under kommunstyrelsen samt 
den befintliga politiska 
organisationen i övrigt och 
föreslå ändringar i 
kommunstyrelsens och andra 
relevanta reglementen 

OBS uppdrag till KFs 
presidium 
 
Klart, 
kommunfullmäktige 
antog förslagen 
2022-06-08  och uppdrog 
åt kommunstyrelsen att 
göra förändringar i 
reglementen och andra 
berörda styrdokument. 

2021-09-21 
§ 105 

2021:631 
att ge kommunfullmäktiges 
presidium i uppdrag att leda 
arbetet i att göra en översyn 
över ersättningsreglementet 
till förtroendevalda 

OBS uppdrag till KFs 
presidium 
 
Klart, 
kommunfullmäktige 
antog förslagen 
2022-06-08 och har 
uppdragit till kommun-
styrelsen att göra 
förändringarna i 
reglementet 



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 

 
2022-06-21  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
  
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 Sekretariatet 

 

2021-06-08 
§ 74 

2020:491 
Införa ett nytt pris i ”Pekens 
anda” för ett mycket 
långvarigt ideellt arbete och 
engagemang och att 
kommunstyrelsen får i 
uppdrag att ta fram ramverk 
för vad som krävs för att 
kunna få priset. Vad priset 
ska bestå av och hur ofta 
priset kan delas ut. 

Klart, 
Humlepriset i Pekens 
anda är instiftat och 
riktlinje för priset antogs 
av kommunfullmäktige 
2022-03-01 

2021-11-10 
§ 129 

Genomföra en översyn av 
taxan för grävtillstånd under 
2022 

Klart, 
reviderad taxa antagen 
2022-03-01 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-06-13 2022:606  
  
   
  
    

 

Återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till 
kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att godkänna återrapporteringen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap. 4 - 5 §§ ska nämnderna redovisa 
till fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har 
lämnat till dem med stöd av 5 kap. 2 och 4 §§. 
 
Verkställande av kommunfullmäktiges beslut återrapporteras till 
fullmäktige två gånger om året. I rapporteringen redovisas samtliga 
uppdrag som är pågående, ej ännu verkställda eller sedan senaste 
rapporteringen, slutförda. Rapporteringen sker två gånger per år, i juni och 
i december. 

Följande uppdrag till kommunstyrelsen är pågående eller ej ännu 
verkställda: 
Beslutsdatum Uppdrag Återrapportering  

2019-12-12 
§ 150 
 
2020-11-03 
§ 98 
 
2021-11-10 
§ 138 
 
2022-05-24 
§ 133 (KS) 

KS 2019:908 
Grundskolans organisation. 
Se över grundskolans 
organisation och lokal-
utnyttjande i syfte att 
organisationen följer lagen 
och att våra lokaler nyttjas på 
ett optimalt sätt, att inga 
större förändringar i grund-
skolans organisation görs 
förrän utredningen överläm-
nats till och hanterats i 
kommunstyrelse och 
fullmäktige.  

Verksamheten har lämnat 
en rapport. Ärendet har 
behandlats av 
kommunfullmäktige men 
återremitterats vid 
sammanträdet i nov 2021. 
Ärendet togs upp i 
kommunstyrelsen 
2022-05-24, och 
återremitterades återigen. 

2021-04-07 
§ 39 

KS 2020:991 
Återkomma till 

Pågående 
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kommunfullmäktige med 
förslag till ändrade 
ägardirektiv avseende 
avkastningskravet. 

2021-06-08 
§ 75 

KS 2019:763  
Inrätta en digital 
ungdomspanel för unga upp 
till 18 år 

Pågående. 
Delrapport till 
kommunstyrelsen 
2022-06-21  

2021-06-08 
§ 75 

KS 2019:763  
Genomföra en årlig 
demokratidag för unga 

Pågående. 
Delrapport till 
kommunstyrelsen 
2022-06-21 

2021-06-08 
§ 75 

KS 2019:763  
Utreda möjligheten att införa 
en demokratitrappa för elever 
i grundskolan 

Pågående. 
Delrapport till 
kommunstyrelsen 
2022-06-21 

2021-06-08 
§ 75 

KS 2019:763  
Utreda möjligheten att införa 
e-förslag för alla medborgare 
i Tierps kommun 

Pågående. 
Delrapport till 
kommunstyrelsen 
2022-06-21 

2021-11-10 
§ 123 

2021/64 
att i enlighet med kommun-
revisionens utlåtande 
avseende delårsrapport 2021 
uppdra till kommunstyrelsen 
att säkerställa att kommun-
styrelsens återkoppling av 
kommunens mål- och budget-
dokument är tillfredsställande 
i delårsrapport och årsredo-
visning. 

Pågående 

2021-12-14 
§ 178 

2021:972 
Sälja del av fastighet Tierp 
1:1, crosshallen 

Arbete pågår med att göra 
crosshallen klar för 
försäljning, försäljning 
väntas ske senast 
kvartal 3 

2022-06-08 
§ 61 

2022:417 
I ärendet ”Nybyggnation av 
förskola i Örbyhus” - uppdra 
till kommunstyrelsen att 
uppdra till kommundirektör 
att utifrån Riktlinje för 
investeringar informera 
kommunstyrelsen om 
kostnaderna beräknas 

Förbereds 
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överstiga beslutad totalutgift 
med mer än 1% (dock minst 2 
prisbasbelopp) eller 1% i 
avvikelse på årshyran. 

2022-06-08 
§ 67 

2021:631 
att uppdra till 
kommunstyrelsen att revidera 
samtliga berörda 
styrdokument, inklusive 
ersättningsreglementet, 
utifrån de föreslagna 
förändringarna. 
(utifrån kommunfullmäktiges 
presidiums föreslagna 
organisationsförändringar)   

Pågående 

 

Följande uppdrag till kommunstyrelsen är sedan senaste 
återrapporteringen den 14 december 2021, slutförda: 
 
Beslutsdatum Uppdrag Återrapportering  

2021-09-21 
§ 105 

2021:631 
att ge kommunfullmäktiges 
presidium i uppdrag att leda 
arbetet i att göra en översyn 
över befintlig utskottsstruktur 
under kommunstyrelsen samt 
den befintliga politiska 
organisationen i övrigt och 
föreslå ändringar i 
kommunstyrelsens och andra 
relevanta reglementen 

OBS uppdrag till KFs 
presidium 
 
Klart, 
kommunfullmäktige 
antog förslagen 
2022-06-08  och uppdrog 
åt kommunstyrelsen att 
göra förändringar i 
reglementen och andra 
berörda styrdokument. 

2021-09-21 
§ 105 

2021:631 
att ge kommunfullmäktiges 
presidium i uppdrag att leda 
arbetet i att göra en översyn 
över ersättningsreglementet 
till förtroendevalda 

OBS uppdrag till KFs 
presidium 
 
Klart, 
kommunfullmäktige 
antog förslagen 
2022-06-08 och har 
uppdragit till kommun-
styrelsen att göra 
förändringarna i 
reglementet 

2021-06-08 
§ 74 

2020:491 
Införa ett nytt pris i ”Pekens 

Klart, 
Humlepriset i Pekens 
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Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
  
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 Sekretariatet 

 
I tjänsten  
 
Kristina Sennblad 
Enhetschef  
Ledningsstöd 
 
 

anda” för ett mycket 
långvarigt ideellt arbete och 
engagemang och att 
kommunstyrelsen får i 
uppdrag att ta fram ramverk 
för vad som krävs för att 
kunna få priset. Vad priset 
ska bestå av och hur ofta 
priset kan delas ut. 

anda är instiftat och 
riktlinje för priset antogs 
av kommunfullmäktige 
2022-03-01 

2021-11-10 
§ 129 

Genomföra en översyn av 
taxan för grävtillstånd under 
2022 

Klart, 
reviderad taxa antagen 
2022-03-01 
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§ 162 
Dnr KS/2022:504 

(KF) Ekonomiska åtgärder baserade på tertial 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att verksamheten Gemensam service och Funktionshindradeomsorgen ska 
fortsatt arbeta intensivt med åtgärder som ger besparingar under 2022. 
Ekonomisk effekt och rapport om vidtagna åtgärder görs till respektive 
utskott som bereder eventuella förslag som kräver politiska beslut för att 
hålla en budget i balans, samt 
 
att Vård och omsorg ses som en ekonomisk enhet samt att biståndsenhetens 
och äldreomsorgens överskott ianspråktas för att täcka 
funktionshindradeomsorgens underskott.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att under 2022 täcka underskottet om 562 tkr för Gemensam service genom 
ianspråktagande av prognostiserat överskott utöver budgeterat resultat. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt fastställd rutin i Riktlinjen för ekonomisk styrning ska varje 
verksamhet som redovisar en negativ prognos analysera verksamheten och 
ta fram förslag på åtgärder. Detta ska sedan beredas i respektive utskott och 
sedan ska kommunstyrelsen fatta beslut om eventuella åtgärder eller annan 
finansiering av underskottet. Utskotten barn och ungdom, samhällsbyggnad 
samt arbete och omsorg har samtliga haft ärende från respektive verksamhet 
uppe för information och diskussion avseende prognos per mars. Efter 
tertialrapporten behandlas frågan även i kommunstyrelsens arbetsutskott för 
verksamheten gemensam service.  
 
För gemensam service härrör underskottet till högre försäkringskostnader än 
budgeterat. Detta har dock kompenserats i viss mån av lägre 
personalkostnader då tillfälliga vakanser inte ersatts.  
 
Funktionshindradeomsorgen har ökade kostnader inom gruppbostäder på 
grund av ökad vårdtyngd samt ökade kostnader för Heltidsresan, detta 
kompenseras till viss del genom minskade kostnader för timanställda, 
fyllnads- och övertidsersättningar.  



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 

 
2022-06-21  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Viss del av de prognostiserade underskotten föreslås tillfälligt under 2022 
täckas med delar av det prognostiserade överskottet utöver resultatmålet för 
2022. Förslagen till beslut pekar tydligt på att respektive verksamhet ska 
fortsätta arbetet med åtgärder för att nå budget i balans.   
 
Anne Eriksson, verksamhetschef Gemensam Service och Ulrica Stjerngren, 
verksamhetschef Funktionshindradeomsorgen informerar muntligt om 
ärendet på kommunstyrelsens sammanträde den 21 juni 2022.   
 
Beslutsmotivering 
För att uppnå budget i balans bör verksamheterna fortsatt arbeta för att 
uppnå budget i balans och enligt rutin redovisa och inhämta förslag till 
åtgärder vid respektive utskott. Kommer det fram åtgärder som ger 
besparingar både 2022 och/eller 2023 så ska de genomföras omgående om 
de inte kräver politiska beslut. 
 
Kommundirektören har sedan tidigare i uppdrag, KS§119, att inför 2023 
återkomma till kommunstyrelsen med konkreta förslag på åtgärder som blir 
bestående kostnadseffektiviseringar. Återrapportering ska ske i god tid inför 
beslut så att helårseffekt per 2023 i största mån kan nås. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Skulle kommunen göra drastiska åtgärder för att komma till rätta med 
underskottet inom Funktionshindradeomsorgen så är risken överhängande 
att barn med behov av extra stöd drabbas. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål enligt nedan.  

- 16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och 
rättssäkra 

- 16.3 Kommunkoncernens ekonomi ska vara långsiktigt hållbar. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget är att ianspråkta obudgeterade intäkter. Då kommunen fått ökad 
finansiering via skatteintäkter kommer de finansiella målen ändå att uppnås. 
Efter ovanstående ianspråktagande är det prognostiserade resultatet i 
Tertialrapporten januari-april för 2022  56,4 mnkr jämfört med budget som 
är 28,4 mnkr. Resultatet är alltså 28 mnkr bättre än budget och i linje med 
föregående prognos. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Information avseende tertialrapport, Godkänd av kommunstyrelsen 

2022-05-24 § 120/2022 
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Beslutet skickas till 
 Verksamhetschef Gemensam Service 
 Verksamhetschef Vård och omsorg 
 Kommundirektör 
 Ekonomichef 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-06-10 KS/2022:504
  

  
   
  
    

 

Ekonomiska åtgärder baserade på tertial 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att verksamheten Gemensam service och Funktionshindradeomsorgen ska 
fortsatt arbeta intensivt med åtgärder som ger besparingar under 2022. 
Ekonomisk effekt och rapport om vidtagna åtgärder görs till respektive 
utskott som bereder eventuella förslag som kräver politiska beslut för att 
hålla en budget i balans, samt 
 
att Vård och omsorg ses som en ekonomisk enhet samt att 
biståndsenhetens och äldreomsorgens överskott ianspråktas för att täcka 
funktionshindradeomsorgens underskott.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att under 2022 täcka underskottet om 562 tkr för Gemensam service genom 
ianspråktagande av prognostiserat överskott utöver budgeterat resultat. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt fastställd rutin i Riktlinjen för ekonomisk styrning ska varje 
verksamhet som redovisar en negativ prognos analysera verksamheten och 
ta fram förslag på åtgärder. Detta ska sedan beredas i respektive utskott 
och sedan ska kommunstyrelsen fatta beslut om eventuella åtgärder eller 
annan finansiering av underskottet. Utskotten barn och ungdom, 
samhällsbyggnad samt arbete och omsorg har samtliga haft ärende från 
respektive verksamhet uppe för information och diskussion avseende 
prognos per mars. Efter tertialrapporten behandlas frågan även i 
kommunstyrelsens arbetsutskott för verksamheten gemensam service.  
 
För gemensam service härrör underskottet till högre försäkringskostnader 
än budgeterat. Detta har dock kompenserats i viss mån av lägre 
personalkostnader då tillfälliga vakanser inte ersatts.  
 
Funktionshindradeomsorgen har ökade kostnader inom gruppbostäder på 
grund av ökad vårdtyngd samt ökade kostnader för Heltidsresan, detta 
kompenseras till viss del genom minskade kostnader för timanställda, 
fyllnads- och övertidsersättningar.  

Tierps kommun
Dnr: KS/2022:504
HandlingsId: 2022:3090
Datum: 2022-06-08
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Viss del av de prognostiserade underskotten föreslås tillfälligt under 2022 
täckas med delar av det prognostiserade överskottet utöver resultatmålet 
för 2022. Förslagen till beslut pekar tydligt på att respektive verksamhet 
ska fortsätta arbetet med åtgärder för att nå budget i balans.   
 
Anne Eriksson, verksamhetschef Gemensam Service och Ulrica 
Stjerngren, verksamhetschef Funktionshindradeomsorgen informerar 
muntligt om ärendet på kommunstyrelsens sammanträde den 21 juni 2022.   
 
Beslutsmotivering 
För att uppnå budget i balans bör verksamheterna fortsatt arbeta för att 
uppnå budget i balans och enligt rutin redovisa och inhämta förslag till 
åtgärder vid respektive utskott. Kommer det fram åtgärder som ger 
besparingar både 2022 och/eller 2023 så ska de genomföras omgående om 
de inte kräver politiska beslut. 
 
Kommundirektören har sedan tidigare i uppdrag, KS§119, att inför 2023 
återkomma till kommunstyrelsen med konkreta förslag på åtgärder som 
blir bestående kostnadseffektiviseringar. Återrapportering ska ske i god tid 
inför beslut så att helårseffekt per 2023 i största mån kan nås. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Skulle kommunen göra drastiska åtgärder för att komma till rätta med 
underskottet inom Funktionshindradeomsorgen så är risken överhängande 
att barn med behov av extra stöd drabbas. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål enligt nedan.  

- 16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och 
rättssäkra 

- 16.3 Kommunkoncernens ekonomi ska vara långsiktigt hållbar. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget är att ianspråkta obudgeterade intäkter. Då kommunen fått ökad 
finansiering via skatteintäkter kommer de finansiella målen ändå att 
uppnås. Efter ovanstående ianspråktagande är det prognostiserade 
resultatet i Tertialrapporten januari-april för 2022  56,4 mnkr jämfört med 
budget som är 28,4 mnkr. Resultatet är alltså 28 mnkr bättre än budget 
och i linje med föregående prognos. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Information avseende tertialrapport, Godkänd av kommunstyrelsen 

2022-05-24 § 120/2022 
 
Beslutet skickas till 

 Verksamhetschef Gemensam Service 
 Verksamhetschef Vård och omsorg 

Tierps kommun
Dnr: KS/2022:504
HandlingsId: 2022:3090
Datum: 2022-06-08



3 (3) 

 

   

 Kommundirektör 
 Ekonomichef 

 
I tjänsten  
 
Veikko Niemi 
Ekonomichef 
Kommunfullmäktige 
 

Tierps kommun
Dnr: KS/2022:504
HandlingsId: 2022:3090
Datum: 2022-06-08
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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 /Bilaga/.  
 
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.  
 

Tierps kommun
Dnr: KS/2022:659
HandlingsId: 2022:3600
Datum: 2022-09-06
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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. 
 

Tierps kommun
Dnr: KS/2022:659
HandlingsId: 2022:3600
Datum: 2022-09-06
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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  
 

Tierps kommun
Dnr: KS/2022:659
HandlingsId: 2022:3600
Datum: 2022-09-06
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§ 73 
Dnr KS/2022:659 

(KF) Revidering av Reglemente för kommunstyrelsen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
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.  
 
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.  
  

Tierps kommun
Dnr: KS/2022:659
HandlingsId: 2022:3318
Datum: 2022-08-25
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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  
 Reglemente för kommunstyrelsen – Med kommentarer 
 Reglemente för kommunstyrelsen 

 
Beslutet skickas till 

 Sekretariatet  
 

Tierps kommun
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2022-06-30 KS/2022:659
  

  
   
  
    

 

Revidering av Reglemente för kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
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.  
 
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.  
  

Tierps kommun
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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  
 Reglemente för kommunstyrelsen – Med kommentarer 
 Reglemente för kommunstyrelsen 

 
Beslutet skickas till 

 Sekretariatet  
 
I tjänsten  
 
Maria Ekstrand 
Nämndsekreterare  
Ledningsstöd 
 
 

Tierps kommun
Dnr: KS/2022:659
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Datum: 2022-08-25
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A. Kommunstyrelsens uppgifter 

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

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

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

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

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

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

Ledningsfunktionen och styrfunktionen  

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

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

 
 Kommunstyrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig 

organisation upprätthålls. 
 
3 § Kommunstyrelsen ska 

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

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

angelägenheter som utförs av privata utförare, 
4. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut, 
5. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen, 

Kommentar [EH1]:  Nytt stycke för förtydligande.  

Kommentar [EH2]:  Omskriven punkt.  
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6. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern 
kontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar, 

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

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

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

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

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

system. 

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

Företag och stiftelser 
4 § Kommunstyrelsen ska 

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

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

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

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

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

6. tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och 
andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller 
delvis äger eller annars har intresse i. 

Kommentar [EH3]:  Punkt 12 är omformulerad för att få en mer 
övergripande beskrivning av ansvaret.  
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Kommunalförbund 
5 §  Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i 

kommunalförbund som kommunen är medlem i. 

Ekonomi och medelsförvaltning 
6 §  Kommunstyrelsen ska 

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

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

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

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

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

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

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

ingår i donation. 

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

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

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

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

bestämmelser och fullmäktiges beslut rörande förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. I anslutning till 
detta utfärda föreskrifter och allmänna råd, 

Kommentar [EH4]:  Uppdaterad laghänvisning.  

Kommentar [EH5]:  Uppdaterad laghänvisning  
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5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lag (2009:47) om vissa kommunala 
befogenheter, 

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

har i uppgift. 

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

Omsorg 
8 §  Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och 

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

Utbildning 
9 §  Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och 

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

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

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

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

kommunens egna verksamheter där jävsnämnden är ansvarig 
- kommunens uppgifter beträffande skyddsrumsfrågor inom gällande 

lagstiftning och ansvar för underhållsbesiktning av skyddsrum 
- kommunens uppgifter enligt djurskydds- och livsmedelslagen 
- kommunens uppgifter enligt vad som föreskrivs i miljöbalken 

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

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

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

o medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra 
frågor inom verksamhetsområdet berörs. 

Näringsliv och arbete 
12 §  Kommunstyrelsen har ansvar för att  

- främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen och svara för 
överläggningar och förhandlingar rörande dessa frågor, 

- främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska 
följderna av arbetslöshet. 

Delegering från kommunfullmäktige 

13 § Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden 

1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som 
fullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter 
om säkerhet som fullmäktige angivit, 

2. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta fast egendom som tillhör 
kommunen, 

3. köp, försäljning, expropriation, inlösen och byte av fast egendom samt 
avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäktige fastställd 
kostnadsram om 200 prisbasbelopp per tillfälle och andra riktlinjer 
beträffande belopp och villkor i övrigt, 

 

Kommentar [EH6]:  Punkten tas bort, avstämt med 
kommunjurist och säkerhetssamordnare   

Kommentar [EH7]:  Ändrat för att överensstämma med riktlinje 
för investeringar och riktlinje för exploateringsredovisning. 
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4. träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå 
förlikning och sluta annat avtal i sådana mål och ärenden där 
kommunstyrelsen för kommunens talan och som har bindande verkan 
för kommunen,  

5. genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i 
fastighetsbildningslag (1970:988), anläggningslag (1973:1149) eller 
ledningsrättslag (1973:1144) belasta kommunens mark med servitut, 
ledningsrätt eller nyttjanderätt för ledning, rätt till väg eller rätt till 
anläggning och medverka till ändring eller upphävande av tillkommen 
rätt, utom när det avser elektrisk högspänningsledning ovan jord och 
naturgasledning när det inte gäller bestämmelser i detaljplan eller 
områdesbestämmelser, 

6. yttranden som inte är av sådan principiell betydelse att 
kommunfullmäktige ska lämna yttrande, eller då tiden inte medger att 
yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska samråda med berörd 
nämnd vid handläggning av yttrandet om det är möjligt, 

7. tjänstepersonsorganisationen inom de ramar som fullmäktige fastställt, 
8. policy/riktlinjer inom det arbetsrättsliga området. 

Uppföljningsfunktionen 

Styrelsens uppföljning 
14 §  Kommunstyrelsen ska 

1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, strategier, 
program, policys och riktlinjer för verksamheten samt ekonomi följs 
upp, 

2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och 
ekonomiskt, 

3. följa hur den interna kontrollen sköts,  
4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens 

verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och kontroller 
samt hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret, 

5. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs 
av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal 
och av fullmäktige fastställda program och direktiv, 

6. före den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över de 
motioner och medborgarförslag som kommit in till fullmäktige.  

Kommentar [EH8]:  Policys tas bort då dessa beslutas av KF.  

Kommentar [EH9]:  Pukten tas bort eftersom den redan regleras 
i arbetsordningen § 31.  
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Särskilda uppgifter 

Processbehörighet 
15 §  Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och 

ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag, annan 
författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har 
begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige 
beslutar att själv föra talan i målet. 

Krig, krigsfara, krisledning och höjd beredskap 
16 §  Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen 

(2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lag (1992:1403) 
om totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsnämnd). 

Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente. 

Arbetslöshetsnämnd  
17 §  Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lag (1944:475) om 

arbetslöshetsnämnd.  

Arkivmyndighet  
18 §  Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvård 

finns i av fullmäktige antagna arkivföreskrifter för Tierps kommun. 

Personuppgifter  
19 §  Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av 

personuppgifter som sker i styrelsens verksamhet. 
 

Kommunstyrelsen utser dataskyddsombud åt alla nämnder. 

Anslagstavla och webbplats  
20 §  Kommunstyrelsen äger kommunens interna och externa webbplats samt 

andra kanaler för publicering och publicerar information på kommunens 
digitala anslagstavla. 

Övrig verksamhet 
21 §  Kommunstyrelsen ansvarar för 

- utveckling av kommunala samverkansformer 
- utveckling av brukarinflytandet 

Kommentar [EH10]:  Texten i paragrafen har formulerats om.  
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B. Kommunstyrelsens arbetsformer 

Sammansättning 
22 §  Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. 

Kommunfullmäktige utser ordförande samt förste och andre vice 
ordföranden. 

Tidpunkt för sammanträden 
23 §  Kommunstyrelsen sammanträder på den dag och tid som styrelsen 

bestämmer. 
 

Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av styrelsens ledamöter 
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra 
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om 
det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.  

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för 
extra sammanträde.  

Om det finns särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 
ändra dag eller tid för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med förste 
och andre vice ordförandena. Ordföranden ska se till att varje ledamot och 
ersättare snarast underrättas om beslutet. 

Deltagande på distans 
 

24 § Kommunstyrelsen och dess utskott får, om det finns särskilda skäl, 
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får 
endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant 
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen 
(varje lokal där sammanträdet hålls) ska vara utformad så att inte obehöriga 
kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Möjligheten att delta 
på distans ska tillämpas restriktivt. 

Enskild ledamot som på grund av särskilda skäl önskar delta på distans bör 
senast sju dagar före sammanträde ansöka om det till kommunens 
sekretariat. I ansökan skall anledning till önskat distansdeltagande uppges. 
Ordförande avgör om distansdeltagande godkänns. Om särskilda skäl 
uppstår senare än sju dagar före sammanträdet avgör ordförande om 
deltagande på distans kan medges.  

I kommunstyrelsen får ärenden som innebär myndighetsutövning mot 
personer och som regelmässigt omfattas av sekretess som huvudregel inte 
avhandlas under distanssammanträden. Ordföranden får kalla till ett 
sammanträde på distans om det på grund av särskilda skäl inte är möjligt att 
sammankalla till ett beslutsmässigt fysiskt sammanträde och om det är av 
synnerlig vikt att det tas beslut i ärendet. Sammanträdet ska begränsas till 
enbart besluten. För att identifiera vilka ärenden som avhandlas, men 
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säkerställa en anonymisering av de sekretessbelagda individuppgifterna får 
ordföranden endast läsa upp ärendets nummer på föredragningslistan samt 
initialer. Inställelser kan inte äga rum.   

Kallelse 
25 §  Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När 

varken ordföranden en eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den 
ledamot som har den längsta tjänstgöringstiden göra detta. Om flera ledamöter 
har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste 
av dem. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats 
för sammanträdet. 

 
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot, ersättare och 
eventuellt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast en 
vecka före sammanträdesdagen. Ordföranden bestämmer formen för 
kallelse.  

Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i 
vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 
ska bifogas kallelsen. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

Offentliga sammanträden  
26 §  Styrelsen får besluta om offentliga sammanträden. 

Närvarorätt 
27 §  Kommunstyrelsen får medge förtroendevald som inte är ledamot eller 

ersättare att närvara vid sammanträde för att lämna upplysningar. Även 
anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om 
styrelsen beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna. Styrelsen 
får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid sammanträden. 

Ordföranden 
28 §  Kommunstyrelsens ordförande ska 

1. leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,  
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  
3. kalla ersättare,  
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas vid behov är 

beredda,  
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas,  
6. bevaka att beslut verkställs, 

Kommentar [EH11]:  Förtydligande om vad som gäller när flera 
ledamöter har samma tjänstgöringstid.  

Kommentar [EH12]:  Ändrat från fem dagar till en vecka för att 
göra det tydligare.  
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7. närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över hela den kommunala 
verksamheten, ekonomiska intressen och effektiviteten i verksamheten 
samt ta initiativ i dessa frågor, 

8. representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, vid 
konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat 
i ett särskilt fall. 

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 
29 §  Om varken ordföranden eller vice ordförandena kan delta i ett helt 

sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den ledamot som har 
den längsta tjänstgöringstiden i styrelsen ordförandens uppgifter. Om flera 
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av 
den äldste av dem. 

Om ordföranden inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid får 
styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren 
ska fullgöra ordförandens samtliga uppgifter. 

Finanskommunalråd och oppositionsråd 
30 §  Efter att val av kommunstyrelsen skett ska kommunfullmäktige utse två 

heltidskommunalråd; ett finanskommunalråd och ett oppositionsråd bland 
styrelsens ledamöter. Fullmäktige beslutar om finanskommunalrådets och 
oppositionsrådets uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. 

Kommunstyrelsens ordförande ska också vara finanskommunalråd.  

Finanskommunalråd och oppositionsråd ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag 
för kommunen. 

Finanskommunalråd och oppositionsråd får närvara vid sammanträden med 
fullmäktigeberedningar, även om de inte är ledamöter eller ersättare. De har 
rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad i protokollet. 

Förhinder - Inkallande av ersättare 
31 §  En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, ska snarast anmäla detta till kommunens sekreterare eller 
någon annan anställd vid kommunstyrelsens sekretariat som kallar ersättare. 
Sekretariatet ska underrätta den ersättare som står i tur att tjänstgöra och 
som inte redan kallats in. 

Ersättarnas tjänstgöring 
32 §  Om en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde eller att vidare delta 

i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den 
ersättare som står i tur ska tjänstgöra. 

Kommentar [EH13]:  Paragrafen har förtydligats.  
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En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den 
ordning som fullmäktige har bestämt.  

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin 
mening antecknad till protokollet. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna 
påverkats genom ersättarens tjänstgöring får en ersättare som inställer sig 
under pågående sammanträde träda in istället för en ersättare som kommer 
längre ner i turordningen. 

Jäv, avbruten tjänstgöring 
33 §  En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av 

jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 

En ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 
påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.  

Yrkanden  
34 §  När kommunstyrelsen förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 

ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen 
och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Om ordföranden anser att det 
behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande lämna det skriftligt. 

Deltagande i beslut  
35 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett 

beslut, ska anmäla det till ordföranden innan beslut fattas. En ledamot som 
inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om styrelsen 
fattar det med acklamation.  

Reservation  
36 §  Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill 

motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen 
ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för 
justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 

Justering av protokoll 
37 §  Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. 
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Kommunstyrelsen och utskotten kan besluta att en paragraf i protokollet ska 
justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan den justeras av 
ordföranden och en ledamot. 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.  
38 §  Kommunstyrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 

ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.  

Delgivning 
39 §  Mottagande och signerande av delgivningar görs av ordföranden, 

kommundirektör och/eller annan anställd som styrelsen och utskotten 
bestämmer. 

Undertecknande av handlingar 
40 §  Avtal som beslutas av kommunstyrelsen eller utskotten ska undertecknas av 

ordföranden och kontrasigneras av anställd som styrelsen bestämmer enligt 
sitt firmateckningsbeslut. Vid ordförandens frånvaro inträder vice 
ordföranden, om vice ordföranden inte kan inträder den ledamot som 
styrelsen utser. 

 
I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar. 

Tjänstepersons skyldighet att vara närvarande vid 
sammanträden 

41 §  Vid kommunstyrelsens och dess utskotts sammanträden ska tjänsteperson 
vara närvarande utifrån ordförandes avgörande. 

Kommunstyrelsens utskott 
42 §  Inom kommunstyrelsen ska det för beredning och verkställighet finnas sex 

utskott,  

- Kommunstyrelsens arbetsutskott består av fem ledamöter och fyra 
ersättare 

- Utskottet barn, utbildning och kultur består av fyra ledamöter och tre 
ersättare 

- Utskottet arbete och omsorg består av fyra ledamöter och tre ersättare 
- Utskottet för individärenden består av tre ledamöter och tre ersättare 
- Utskottet samhällsbyggnad består av fyra ledamöter och tre ersättare 
- Utskottet för arbetsgivarfrågor består av tre ledamöter  

 

Kommentar [EH14]:  Här har de nya utskotten lagts till.  
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Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare i utskotten utefter 
kommunstyrelsens mandatfördelning. 
 
Kommunstyrelsens utskott är beredande organ för kommunstyrelsen och 
fattar beslut i frågor kring myndighetsutövning mot enskild person, samt 
lämnar yttranden utifrån respektive verksamhetsområde. Ansvarsområdena 
preciseras närmare i kommunstyrelsens delegationsordning. Det ekonomiska 
uppföljningsansvaret för utskotten preciseras i Riktlinje för ekonomisk 
styrning.  
 
Om en fråga berör fler än ett utskott, ska arbetsutskottet hantera ärendet. Ett 
eller flera utskott kan vara remissinstanser till kommunstyrelsen vid behov, 
men utskotten kan inte vara remissinstanser åt varandra. 
 
Utskotten har följande övergripande ansvarsområden: 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

- Förvaltningsfrågor kring ledning och styrning, ekonomi, personal och 
administration  

- Kommunala fastigheter 
- Upphandling 
- Näringsliv  

- Krisberedskap och säkerhetsarbete  
 

Utskottet arbete och omsorg 

- Vård och omsorg  
- Individ- och familjeomsorg för personer över 21 år (ej 

myndighetsutövning) 
- Kommunal hälso- och sjukvård 
- Flyktingmottagning 
- Bostadsanpassning 
- Kompetenshöjande verksamhet, arbetsträning och utredning av 

arbetsförmåga 
 

Utskottet barn, utbildning och kultur 

- Individ- och familjeomsorg för personer till och med 20 år (ej 
myndighetsutövning) 

- Förskola, skolbarnomsorg och övrig barnomsorg 
- Det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna 
- Kultur- och fritidsverksamheten inklusive kulturskola 
- Myndighetsutövning avseende skolskjuts  

 

Kommentar [ME15]:  Förtydligat utskottens ekonomiska 
uppföljningsansvar.  

Kommentar [EH16]:  Nya ansvarsområden för utskotten utefter 
den nya organisationen.  
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Utskottet för individärenden  

- Myndighetsutövning avseende individ- och familjeomsorg för personer 
över 21 år  

- Myndighetsutövning avseende individ- och familjeomsorg för personer 
till och med 20 år 

- Myndighetsutövning avseende individfrågor rörande vård- och omsorg  
 

Utskottet samhällsbyggnad 

- Planfrågor 
- Naturvård och markanvändning 
- Livsmedel och dricksvatten  
- Bygg, miljö och hälsoskydd 
- Alkohol, tobak, receptfria läkemedel, automatspel och lotterier 
- Trafikfrågor 
- Fritidsanläggningar 
 

Utskottet för arbetsgivarfrågor 

- Frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare 
- Kollektivavtal 
- Lön– och pensionsmyndighet (tillämpning av arvodesreglemente)  
 

Ordföranden i utskotten  
43 §  Kommunstyrelsen väljer en ordförande och en vice ordförande bland 

utskottens ledamöter för den tid styrelsen beslutar. 

Om ordföranden i utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad 
att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i 
utskotten att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

Utskottens ordförande ska planera sin tid genom att förlägga sammanträden 
och övriga sammankomster på ett sådant sätt att det ryms inom ramen för 
den fastställda deltidssysselsättningen.  

Ersättarnas tjänstgöring i utskott 
44 §  Ersättare ska närvara vid arbetsutskottets sammanträden och utskottet för 

individärendens sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra. I övriga utskott har ersättarna närvarorätt. 

 
Ersättare ska inkallas till tjänstgöring enligt den turordning som 
kommunstyrelsen bestämt. 

Kommentar [EH17]:  Nytt utskott.  
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Utskottens sammanträden 
45 §  Utskotten sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. 

Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller 
när minst två ledamöter begär det. Utskotten får handlägga ärenden bara när 
mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Undantag gäller för utskottet 
för individfrågor där det krävs tre närvarande ledamöter.  

Deltagande på distans för utskotten 
46 § Utskotten får om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 

deltagande på distans i enlighet med 24 § i detta reglemente. 

I utskotten får ärenden som innebär myndighetsutövning mot personer och 
som regelmässigt omfattas av sekretess ska som huvudregel avhandlas under 
fysiska sammanträden. Ordföranden får avgöra om ett sammanträde på 
grund av särskilda skäl ska hållas på distans. Sammanträden på distans ska 
begränsas till enbart besluten. För att identifiera vilka ärenden som 
avhandlas, men säkerställa en anonymisering av de sekretessbelagda 
individuppgifterna får ordföranden endast läsa upp ärendets nummer på 
föredragningslistan samt initialer.  

Där ett säkert system för videmöten används får sekretess och känsliga 
personuppgifter nämnas i enlighet med Rutin för politiska 
distanssammanträden. 

Kallelse till utskottssammanträde 
47 §  För kallelse till utskottens sammanträden gäller motsvarande regler som 

anges i reglementets 25 § avseende kallelse till kommunstyrelsen. 

Förhandlingsdelegation 
47 §  Inom kommunstyrelsen ska det för vissa frågor som rör förhållandet mellan 

arbetsgivare och arbetstagare utses en förhandlingsdelegation med tre 
ledamöter. Kommunstyrelsen utser ledamöterna. 

48 §  Kommunstyrelsen väljer en ordförande bland delegationens ledamöter för 
den tid styrelsen beslutar. 

Referensorgan 
48 §  Som referensorgan till kommunstyrelsen ska det finnas 

- Pensionärsråd 
- Råd för funktionshinderfrågor 
- Näringslivsråd 
- Föreningsråd 

Kommentar [EH18]:  Förtydligande vad som gäller utskottet för 
individfrågor.  

Kommentar [ME19]:  Lagt till en paragraf om hur deltagande på 
distans hanteras i utskotten.  

Kommentar [EH20]:  Tas bort eftersom 
förhandlingsdelegationen blir utskottet för arbetsgivarfrågor.  



20 

Närmare regler för råden finns i respektive råds reglementen. 

Beredningsforum (kommunstyrelseberedning) 

Syfte med ett beredningsforum och kriterier för uppdrag 
49 §  Ett beredningsforum är ett av kommunstyrelsen tillfälligt inrättat organ.  

Syftet med ett beredningsforum är att skapa ett bättre beslutsunderlag, en 
bredare förankring av förslaget och att politiken involveras tidigare i 
processen. 

 
Ett beredningsforum har ingen självständig beslutanderätt. Forumet utgör 
således endast beredningsorgan till kommunstyrelsen.  

 
Kommunstyrelsen kan besluta om att tillsätta ett beredningsforum för frågor 
om följande tre kriterier är uppfyllda: 
- Frågan uppfyller inte kriterierna för en fullmäktigeberedning 
- Frågan ska vara av principiell/taktisk beskaffenhet, eller vara av sådan 

vikt att kommunstyrelsen, trots att frågan tillhör en ett utskotts 
beredningsområde, vill ge frågan särskild uppmärksamhet.  

- Frågan ska vara klart avgränsad och ha en kort genomförandehorisont. 
Uppdraget ska kunna genomföras mellan 2-4 
kommunstyrelsesammanträden.  

Initiativ och tillsättande  
50 §  Ledamöter i kommunstyrelsens presidium har mandat att väcka frågan om 

ett beredningsforum. Kommunstyrelsen kan även välja att tillsätta ett 
beredningsforum inför svar på en motion. 

 
Kommunstyrelsens presidium bereder tillsättningen av ett beredningsforum. 
Presidiet samråder med kommundirektör innan beslut om tillsättande. 
Presidiet tar fram ett förslag till uppdragsbeskrivning med eventuella 
specifika anvisningar om uppdragets genomförande. 

Arbetsform 
51 §  Ett beredningsforum bestämmer själv inom ramen för kommunstyrelsens 

beslut sina egna arbetsformer och arbetssätt. Vanligtvis innebär upplägget 
fyra till fem sammanträden. Vid första sker kunskapsinhämtning och vid 
sista sammanträdet fastställs ett förslag till beslut. Beredningsforumet  
bestämmer vilka som ska höras och hur dialog ska föras. 
 
För ett beredningsforum ska i tillämpliga delar gälla vad som i 
kommunallagen är föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för 
sammanträden, beslutsförhet och protokoll. 
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Återrapportering av beredningens uppdrag 
52 §  Beredningsforumet ska vid ett angivet datum presentera ett färdigt förslag 

till beslut. Därefter har beredningsforumet fullgjort sitt uppdrag och 
kommunstyrelsen fattar beslut om att beredningsforumet ska upphöra. 

Närvarorätt 
53 §  Kommunstyrelsens presidium och utskottsordföranden har närvarorätt i ett 

beredningsforum.  

Val av ledamöter och ersättare 
54 §  Ett beredningsforum består av 9 ledamöter valda av kommunstyrelsen. 

Nominering görs av partierna representerade i kommunstyrelsen utifrån 
kommunstyrelsens mandatfördelning. Bland ledamöterna väljer 
kommunstyrelsen ordförande och vice ordförande. 

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

Anmälan av hinder för tjänstgöring  
55 §  En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av 

ett sammanträde, ska anmäla detta till beredningsforumets sekreterare.  

Ersättare för ordförande 
56 §  Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt 

sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgörs ordförandens 
uppgifter av beredningsforumets äldsta ledamot. 

Om ordföranden inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid får 
styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren 
ska fullgöra ordförandens samtliga uppgifter. 

Sammanträden 
57 §  Ett beredningsforum sammanträder på dag och tid som beredningsforumet  

bestämmer. 
 

Ett beredningsforum får om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter deltagande på distans i enlighet med 24 § i detta reglemente.  
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Kallelse 
57 §  Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 

sammanträdet. 
 

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot senast en vecka 
före sammanträdesdagen. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.  

Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i 
vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 
ska bifogas kallelsen. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

Justering av protokoll  
59 §  Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. 
 

Ett beredningsforums justerade protokoll ska delges kommunstyrelsen. 

Administrativt och sakkunnigt stöd 
60 §  Ett beredningsforum ska ha tillgång till sekreterare och resurser i övrigt för 

att kunna fullgöra sina uppgifter. 
 
 
 

Kommentar [EH21]:  Ändrat från fem dagar till en vecka för att 
göra det tydligare.  
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A. Kommunstyrelsens uppgifter 

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

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

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

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

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

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

Ledningsfunktionen och styrfunktionen  

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

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

 
 Kommunstyrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig 

organisation upprätthålls. 
 
3 § Kommunstyrelsen ska 

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

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

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

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

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

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

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

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

system. 

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

Företag och stiftelser 
4 § Kommunstyrelsen ska 

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

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

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

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

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

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

kommunalförbund som kommunen är medlem i. 

Ekonomi och medelsförvaltning 
6 §  Kommunstyrelsen ska 

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

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

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

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

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

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

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

ingår i donation. 

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

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

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

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

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

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

har i uppgift. 

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

Omsorg 
8 §  Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och 

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

Utbildning 
9 §  Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och 

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

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

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

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

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

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

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

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

o medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra 
frågor inom verksamhetsområdet berörs. 

Näringsliv och arbete 
12 §  Kommunstyrelsen har ansvar för att  

- främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen och svara för 
överläggningar och förhandlingar rörande dessa frågor, 

- främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska 
följderna av arbetslöshet. 

Delegering från kommunfullmäktige 

13 § Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden 

1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som 
fullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter 
om säkerhet som fullmäktige angivit, 

2. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta fast egendom som tillhör 
kommunen, 

3. köp, försäljning, expropriation, inlösen och byte av fast egendom samt 
avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäktige fastställd 
kostnadsram om 200 prisbasbelopp per tillfälle och andra riktlinjer 
beträffande belopp och villkor i övrigt, 

 
4. träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå 

förlikning och sluta annat avtal i sådana mål och ärenden där 
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kommunstyrelsen för kommunens talan och som har bindande verkan 
för kommunen,  

5. genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i 
fastighetsbildningslag (1970:988), anläggningslag (1973:1149) eller 
ledningsrättslag (1973:1144) belasta kommunens mark med servitut, 
ledningsrätt eller nyttjanderätt för ledning, rätt till väg eller rätt till 
anläggning och medverka till ändring eller upphävande av tillkommen 
rätt, utom när det avser elektrisk högspänningsledning ovan jord och 
naturgasledning när det inte gäller bestämmelser i detaljplan eller 
områdesbestämmelser, 

6. yttranden som inte är av sådan principiell betydelse att 
kommunfullmäktige ska lämna yttrande, eller då tiden inte medger att 
yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska samråda med berörd 
nämnd vid handläggning av yttrandet om det är möjligt, 

7. tjänstepersonsorganisationen inom de ramar som fullmäktige fastställt, 
8. riktlinjer inom det arbetsrättsliga området. 

Uppföljningsfunktionen 

Styrelsens uppföljning 
14 §  Kommunstyrelsen ska 

1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, strategier, 
program, policys och riktlinjer för verksamheten samt ekonomi följs 
upp, 

2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och 
ekonomiskt, 

3. följa hur den interna kontrollen sköts,  
4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens 

verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och kontroller 
samt hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret, 

5. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs 
av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal 
och av fullmäktige fastställda program och direktiv, 
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Särskilda uppgifter 

Processbehörighet 
15 §  Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och 

ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag, annan 
författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har 
begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige 
beslutar att själv föra talan i målet. 

Krig, krigsfara, krisledning och höjd beredskap 
16 §  Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen 

(2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lag (1992:1403) 
om totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsnämnd). 

Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente. 

Arbetslöshetsnämnd  
17 §  Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lag (1944:475) om 

arbetslöshetsnämnd.  

Arkivmyndighet  
18 §  Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvård 

finns i av fullmäktige antagna arkivföreskrifter för Tierps kommun. 

Personuppgifter  
19 §  Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av 

personuppgifter som sker i styrelsens verksamhet. 
 

Kommunstyrelsen utser dataskyddsombud åt alla nämnder. 

Anslagstavla och webbplats  
20 §  Kommunstyrelsen äger kommunens interna och externa webbplats samt 

andra kanaler för publicering och publicerar information på kommunens 
digitala anslagstavla. 

Övrig verksamhet 
21 §  Kommunstyrelsen ansvarar för 

- utveckling av kommunala samverkansformer 
- utveckling av brukarinflytandet 
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B. Kommunstyrelsens arbetsformer 

Sammansättning 
22 §  Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. 

Kommunfullmäktige utser ordförande samt förste och andre vice 
ordföranden. 

Tidpunkt för sammanträden 
23 §  Kommunstyrelsen sammanträder på den dag och tid som styrelsen 

bestämmer. 
 

Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av styrelsens ledamöter 
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra 
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om 
det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.  

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för 
extra sammanträde.  

Om det finns särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 
ändra dag eller tid för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med förste 
och andre vice ordförandena. Ordföranden ska se till att varje ledamot och 
ersättare snarast underrättas om beslutet. 

Deltagande på distans 
 

24 § Kommunstyrelsen och dess utskott får, om det finns särskilda skäl, 
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får 
endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant 
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen 
(varje lokal där sammanträdet hålls) ska vara utformad så att inte obehöriga 
kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Möjligheten att delta 
på distans ska tillämpas restriktivt. 

Enskild ledamot som på grund av särskilda skäl önskar delta på distans bör 
senast sju dagar före sammanträde ansöka om det till kommunens 
sekretariat. I ansökan skall anledning till önskat distansdeltagande uppges. 
Ordförande avgör om distansdeltagande godkänns. Om särskilda skäl 
uppstår senare än sju dagar före sammanträdet avgör ordförande om 
deltagande på distans kan medges.  

I kommunstyrelsen får ärenden som innebär myndighetsutövning mot 
personer och som regelmässigt omfattas av sekretess som huvudregel inte 
avhandlas under distanssammanträden. Ordföranden får kalla till ett 
sammanträde på distans om det på grund av särskilda skäl inte är möjligt att 
sammankalla till ett beslutsmässigt fysiskt sammanträde och om det är av 
synnerlig vikt att det tas beslut i ärendet. Sammanträdet ska begränsas till 
enbart besluten. För att identifiera vilka ärenden som avhandlas, men 
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säkerställa en anonymisering av de sekretessbelagda individuppgifterna får 
ordföranden endast läsa upp ärendets nummer på föredragningslistan samt 
initialer. Inställelser kan inte äga rum.   

Kallelse 
25 §  Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När 

varken ordföranden en eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den 
ledamot som har den längsta tjänstgöringstiden göra detta. Om flera ledamöter 
har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste 
av dem. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats 
för sammanträdet. 

 
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot, ersättare och 
eventuellt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast en 
vecka före sammanträdesdagen. Ordföranden bestämmer formen för 
kallelse.  

Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i 
vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 
ska bifogas kallelsen. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

Offentliga sammanträden  
26 §  Styrelsen får besluta om offentliga sammanträden. 

Närvarorätt 
27 §  Kommunstyrelsen får medge förtroendevald som inte är ledamot eller 

ersättare att närvara vid sammanträde för att lämna upplysningar. Även 
anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om 
styrelsen beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna. Styrelsen 
får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid sammanträden. 

Ordföranden 
28 §  Kommunstyrelsens ordförande ska 

1. leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,  
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  
3. kalla ersättare,  
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas vid behov är 

beredda,  
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas,  
6. bevaka att beslut verkställs, 
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7. närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över hela den kommunala 
verksamheten, ekonomiska intressen och effektiviteten i verksamheten 
samt ta initiativ i dessa frågor, 

8. representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, vid 
konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat 
i ett särskilt fall. 

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 
29 §  Om varken ordföranden eller vice ordförandena kan delta i ett helt 

sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den ledamot som har 
den längsta tjänstgöringstiden i styrelsen ordförandens uppgifter. Om flera 
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av 
den äldste av dem. 

Om ordföranden inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid får 
styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren 
ska fullgöra ordförandens samtliga uppgifter. 

Finanskommunalråd och oppositionsråd 
30 §  Efter att val av kommunstyrelsen skett ska kommunfullmäktige utse två 

heltidskommunalråd; ett finanskommunalråd och ett oppositionsråd bland 
styrelsens ledamöter. Fullmäktige beslutar om finanskommunalrådets och 
oppositionsrådets uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. 

Kommunstyrelsens ordförande ska också vara finanskommunalråd.  

Finanskommunalråd och oppositionsråd ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag 
för kommunen. 

Finanskommunalråd och oppositionsråd får närvara vid sammanträden med 
fullmäktigeberedningar, även om de inte är ledamöter eller ersättare. De har 
rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad i protokollet. 

Förhinder - Inkallande av ersättare 
31 §  En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, ska snarast anmäla detta till kommunens sekreterare eller 
någon annan anställd vid kommunstyrelsens sekretariat som kallar ersättare. 
Sekretariatet ska underrätta den ersättare som står i tur att tjänstgöra och 
som inte redan kallats in. 

Ersättarnas tjänstgöring 
32 §  Om en ledamot är förhindrad att delta i ett sammanträde eller att vidare delta 

i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den 
ersättare som står i tur ska tjänstgöra. 
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En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den 
ordning som fullmäktige har bestämt.  

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin 
mening antecknad till protokollet. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna 
påverkats genom ersättarens tjänstgöring får en ersättare som inställer sig 
under pågående sammanträde träda in istället för en ersättare som kommer 
längre ner i turordningen. 

Jäv, avbruten tjänstgöring 
33 §  En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av 

jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 

En ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 
påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.  

Yrkanden  
34 §  När kommunstyrelsen förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 

ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen 
och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Om ordföranden anser att det 
behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande lämna det skriftligt. 

Deltagande i beslut  
35 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett 

beslut, ska anmäla det till ordföranden innan beslut fattas. En ledamot som 
inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om styrelsen 
fattar det med acklamation.  

Reservation  
36 §  Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill 

motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen 
ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för 
justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 

Justering av protokoll 
37 §  Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. 
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Kommunstyrelsen och utskotten kan besluta att en paragraf i protokollet ska 
justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan den justeras av 
ordföranden och en ledamot. 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.  
38 §  Kommunstyrelsen ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 

ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.  

Delgivning 
39 §  Mottagande och signerande av delgivningar görs av ordföranden, 

kommundirektör och/eller annan anställd som styrelsen och utskotten 
bestämmer. 

Undertecknande av handlingar 
40 §  Avtal som beslutas av kommunstyrelsen eller utskotten ska undertecknas av 

ordföranden och kontrasigneras av anställd som styrelsen bestämmer enligt 
sitt firmateckningsbeslut. Vid ordförandens frånvaro inträder vice 
ordföranden, om vice ordföranden inte kan inträder den ledamot som 
styrelsen utser. 

 
I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar. 

Tjänstepersons skyldighet att vara närvarande vid 
sammanträden 

41 §  Vid kommunstyrelsens och dess utskotts sammanträden ska tjänsteperson 
vara närvarande utifrån ordförandes avgörande. 

Kommunstyrelsens utskott 
42 §  Inom kommunstyrelsen ska det för beredning och verkställighet finnas sex 

utskott,  

- Kommunstyrelsens arbetsutskott består av fem ledamöter och fyra 
ersättare 

- Utskottet barn, utbildning och kultur består av fyra ledamöter och tre 
ersättare 

- Utskottet arbete och omsorg består av fyra ledamöter och tre ersättare 
- Utskottet för individärenden består av tre ledamöter och tre ersättare 
- Utskottet samhällsbyggnad består av fyra ledamöter och tre ersättare 
- Utskottet för arbetsgivarfrågor består av tre ledamöter  
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Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare i utskotten utefter 
kommunstyrelsens mandatfördelning. 
 
Kommunstyrelsens utskott är beredande organ för kommunstyrelsen och 
fattar beslut i frågor kring myndighetsutövning mot enskild person, samt 
lämnar yttranden utifrån respektive verksamhetsområde. Ansvarsområdena 
preciseras närmare i kommunstyrelsens delegationsordning. Det ekonomiska 
uppföljningsansvaret för utskotten preciseras i Riktlinje för ekonomisk 
styrning.  
 
Om en fråga berör fler än ett utskott, ska arbetsutskottet hantera ärendet. Ett 
eller flera utskott kan vara remissinstanser till kommunstyrelsen vid behov, 
men utskotten kan inte vara remissinstanser åt varandra. 
 
Utskotten har följande övergripande ansvarsområden: 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

- Förvaltningsfrågor kring ledning och styrning, ekonomi, personal och 
administration  

- Kommunala fastigheter 
- Upphandling 
- Näringsliv  

- Krisberedskap och säkerhetsarbete  
 

Utskottet arbete och omsorg 

- Vård och omsorg  
- Individ- och familjeomsorg för personer över 21 år (ej 

myndighetsutövning) 
- Kommunal hälso- och sjukvård 
- Flyktingmottagning 
- Bostadsanpassning 
- Kompetenshöjande verksamhet, arbetsträning och utredning av 

arbetsförmåga 
 

Utskottet barn, utbildning och kultur 

- Individ- och familjeomsorg för personer till och med 20 år (ej 
myndighetsutövning) 

- Förskola, skolbarnomsorg och övrig barnomsorg 
- Det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna 
- Kultur- och fritidsverksamheten inklusive kulturskola 
- Myndighetsutövning avseende skolskjuts  
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Utskottet för individärenden  

- Myndighetsutövning avseende individ- och familjeomsorg för personer 
över 21 år  

- Myndighetsutövning avseende individ- och familjeomsorg för personer 
till och med 20 år 

- Myndighetsutövning avseende individfrågor rörande vård- och omsorg  
 

Utskottet samhällsbyggnad 

- Planfrågor 
- Naturvård och markanvändning 
- Livsmedel och dricksvatten  
- Bygg, miljö och hälsoskydd 
- Alkohol, tobak, receptfria läkemedel, automatspel och lotterier 
- Trafikfrågor 
- Fritidsanläggningar 
 

Utskottet för arbetsgivarfrågor 

- Frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare 
- Kollektivavtal 
- Lön– och pensionsmyndighet (tillämpning av arvodesreglemente)  
 

Ordföranden i utskotten  
43 §  Kommunstyrelsen väljer en ordförande och en vice ordförande bland 

utskottens ledamöter för den tid styrelsen beslutar. 

Om ordföranden i utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad 
att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i 
utskotten att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

Utskottens ordförande ska planera sin tid genom att förlägga sammanträden 
och övriga sammankomster på ett sådant sätt att det ryms inom ramen för 
den fastställda deltidssysselsättningen.  

Ersättarnas tjänstgöring i utskott 
44 §  Ersättare ska närvara vid arbetsutskottets sammanträden och utskottet för 

individärendens sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra. I övriga utskott har ersättarna närvarorätt. 

 
Ersättare ska inkallas till tjänstgöring enligt den turordning som 
kommunstyrelsen bestämt. 
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Utskottens sammanträden 
45 §  Utskotten sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. 

Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller 
när minst två ledamöter begär det. Utskotten får handlägga ärenden bara när 
mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Undantag gäller för utskottet 
för individfrågor där det krävs tre närvarande ledamöter.  

Deltagande på distans för utskotten 
46 § Utskotten får om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 

deltagande på distans i enlighet med 24 § i detta reglemente. 

I utskotten får ärenden som innebär myndighetsutövning mot personer och 
som regelmässigt omfattas av sekretess ska som huvudregel avhandlas under 
fysiska sammanträden. Ordföranden får avgöra om ett sammanträde på 
grund av särskilda skäl ska hållas på distans. Sammanträden på distans ska 
begränsas till enbart besluten. För att identifiera vilka ärenden som 
avhandlas, men säkerställa en anonymisering av de sekretessbelagda 
individuppgifterna får ordföranden endast läsa upp ärendets nummer på 
föredragningslistan samt initialer.  

Där ett säkert system för videmöten används får sekretess och känsliga 
personuppgifter nämnas i enlighet med Rutin för politiska 
distanssammanträden. 

Kallelse till utskottssammanträde 
47 §  För kallelse till utskottens sammanträden gäller motsvarande regler som 

anges i reglementets 25 § avseende kallelse till kommunstyrelsen. 

Referensorgan 
48 §  Som referensorgan till kommunstyrelsen ska det finnas 

- Pensionärsråd 
- Råd för funktionshinderfrågor 
- Näringslivsråd 
- Föreningsråd 
Närmare regler för råden finns i respektive råds reglementen. 
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Beredningsforum (kommunstyrelseberedning) 

Syfte med ett beredningsforum och kriterier för uppdrag 
49 §  Ett beredningsforum är ett av kommunstyrelsen tillfälligt inrättat organ.  

Syftet med ett beredningsforum är att skapa ett bättre beslutsunderlag, en 
bredare förankring av förslaget och att politiken involveras tidigare i 
processen. 

 
Ett beredningsforum har ingen självständig beslutanderätt. Forumet utgör 
således endast beredningsorgan till kommunstyrelsen.  

 
Kommunstyrelsen kan besluta om att tillsätta ett beredningsforum för frågor 
om följande tre kriterier är uppfyllda: 
- Frågan uppfyller inte kriterierna för en fullmäktigeberedning 
- Frågan ska vara av principiell/taktisk beskaffenhet, eller vara av sådan 

vikt att kommunstyrelsen, trots att frågan tillhör en ett utskotts 
beredningsområde, vill ge frågan särskild uppmärksamhet.  

- Frågan ska vara klart avgränsad och ha en kort genomförandehorisont. 
Uppdraget ska kunna genomföras mellan 2-4 
kommunstyrelsesammanträden.  

Initiativ och tillsättande  
50 §  Ledamöter i kommunstyrelsens presidium har mandat att väcka frågan om 

ett beredningsforum. Kommunstyrelsen kan även välja att tillsätta ett 
beredningsforum inför svar på en motion. 

 
Kommunstyrelsens presidium bereder tillsättningen av ett beredningsforum. 
Presidiet samråder med kommundirektör innan beslut om tillsättande. 
Presidiet tar fram ett förslag till uppdragsbeskrivning med eventuella 
specifika anvisningar om uppdragets genomförande. 

Arbetsform 
51 §  Ett beredningsforum bestämmer själv inom ramen för kommunstyrelsens 

beslut sina egna arbetsformer och arbetssätt. Vanligtvis innebär upplägget 
fyra till fem sammanträden. Vid första sker kunskapsinhämtning och vid 
sista sammanträdet fastställs ett förslag till beslut. Beredningsforumet  
bestämmer vilka som ska höras och hur dialog ska föras. 
 
För ett beredningsforum ska i tillämpliga delar gälla vad som i 
kommunallagen är föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för 
sammanträden, beslutsförhet och protokoll. 
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Återrapportering av beredningens uppdrag 
52 §  Beredningsforumet ska vid ett angivet datum presentera ett färdigt förslag 

till beslut. Därefter har beredningsforumet fullgjort sitt uppdrag och 
kommunstyrelsen fattar beslut om att beredningsforumet ska upphöra. 

Närvarorätt 
53 §  Kommunstyrelsens presidium och utskottsordföranden har närvarorätt i ett 

beredningsforum.  

Val av ledamöter och ersättare 
54 §  Ett beredningsforum består av 9 ledamöter valda av kommunstyrelsen. 

Nominering görs av partierna representerade i kommunstyrelsen utifrån 
kommunstyrelsens mandatfördelning. Bland ledamöterna väljer 
kommunstyrelsen ordförande och vice ordförande. 

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

Anmälan av hinder för tjänstgöring  
55 §  En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av 

ett sammanträde, ska anmäla detta till beredningsforumets sekreterare.  

Ersättare för ordförande 
56 §  Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt 

sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgörs ordförandens 
uppgifter av beredningsforumets äldsta ledamot. 

Om ordföranden inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid får 
styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren 
ska fullgöra ordförandens samtliga uppgifter. 

Sammanträden 
57 §  Ett beredningsforum sammanträder på dag och tid som beredningsforumet  

bestämmer. 
 

Ett beredningsforum får om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter deltagande på distans i enlighet med 24 § i detta reglemente.  
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Kallelse 
57 §  Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 

sammanträdet. 
 

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot senast en vecka 
före sammanträdesdagen. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.  

Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i 
vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 
ska bifogas kallelsen. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

Justering av protokoll  
59 §  Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. 
 

Ett beredningsforums justerade protokoll ska delges kommunstyrelsen. 

Administrativt och sakkunnigt stöd 
60 §  Ett beredningsforum ska ha tillgång till sekreterare och resurser i övrigt för 

att kunna fullgöra sina uppgifter. 
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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 

Tierps kommun
Dnr: KS/2022:720
HandlingsId: 2022:3601
Datum: 2022-09-06
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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 
 

Tierps kommun
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§ 74 
Dnr KS/2022:720 

(KF) Ersättning till Tierps kommuns förtroendevalda 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
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.  

Tierps kommun
Dnr: KS/2022:720
HandlingsId: 2022:3319
Datum: 2022-08-25
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Enligt beslutet om den nya strukturen har det även införts ett arvodestak 
samt justeringar av vissa årsarvodesnivåer. Arvodestaket innebär att en 
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 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Revideringar i reglemente 
 Ersättning till Tierps kommun förtroendevalda – ERS 2022 

 
Beslutet skickas till 

 Chef kvalitet och strategisk utveckling 
 

Tierps kommun
Dnr: KS/2022:720
HandlingsId: 2022:3319
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-08-15 KS/2022:720
  

  
   
  
    

 

Ersättning till Tierps kommuns förtroendevalda – ERS 2022 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
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.  

Tierps kommun
Dnr: KS/2022:720
HandlingsId: 2022:3306
Datum: 2022-08-25
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Enligt beslutet om den nya strukturen har det även införts ett arvodestak 
samt justeringar av vissa årsarvodesnivåer. Arvodestaket innebär att en 
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 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Revideringar i reglemente 
 Ersättning till Tierps kommun förtroendevalda – ERS 2022 

 
Beslutet skickas till 

 Chef kvalitet och strategisk utveckling 
 
 
 
 
I tjänsten  
 
Louise Pettersson 
Utvecklare/Utredare 
Kvalitet och strategisk utveckling 
 
 

Tierps kommun
Dnr: KS/2022:720
HandlingsId: 2022:3306
Datum: 2022-08-25



Revidering av reglemente - Ersättning till Tierps kommuns förtroendevalda  
Följande revideringar har gjorts under rubrikerna i dokumentet: 
 
Övergripande 

- Reglementet har strukturerats om 
- Språket har förenklats 

Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 
- Förtydligande av vilka som omfattas av bestämmelserna 
- Nytt stycke med förtydliganden om vad som räknas som deltidsuppdrag och som 

anställningsliknande förhållanden 

Årsarvoden 
Enligt kommunfullmäktiges beslut § 67/2022 har följande lagts till: 

- Ny bestämmelse gällande arvodestak på 90 procent för årsarvoden 
- Årsarvoden för ordförande, vice ordförande och ledamot i nytt utskott: utskottet för 

individärenden  
- Nya namn på två utskott: utskottet för arbetsgivarfrågor (tidigare förhandlingsdelegationen) 

och utskottet för barn, utbildning och kultur (tidigare Barn och ungdom) 
- Justerat årsarvode till kommunrevisionen ordförande och nya årsarvoden till vice ordförande 

och ledamot i kommunrevisionen 
- Ny skrivelse att ” Partierna har möjlighet att fördela gruppledararvodet inom partiet utifrån hur 

respektive parti väljer att organisera sitt arbete.” 

Timarvode för sammanträden, förrättningar och utbildningsdagar 
- Skrivningarna runt timarvode har förtydligats efter nuvarande tillämpning och hantering i 

lönesystemet. 
- Förtydliganden har gjorts om timarvode för finanskommunalråd, oppositionsråd och 

utskottsordföranden 

Ersättning socialjour 
- Endast språkliga och redaktionella förändringar 

Arvode för förberedelsetid inför sammanträden 
- Tidigare fanns beskrivet vilken förberedelsetid som gällde för kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen, revisionen, kommunstyrelsens utskott, fullmäktigeberedningar och 
jävsnämnd. Övriga forum är tillagda och det är förtydligat vad som gäller för dessa.  

- Revisorernas förberedelsetid är justerad enligt kommunfullmäktiges beslut § 67/2022 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst 
- Skrivningen har anpassats till aktuella förhållanden. 

Förlorad pensionsförmån 
- Bara språkliga och redaktionella förändringar 

Särskilda arbetsförhållanden med mera 
- Nya stycken för att förtydliga aktuella förhållanden: 

”Om den förtroendevalda deltagit i flera förrättning eller sammanträden i anslutning till 
varandra samma dag, ansvarar hen själv för att bara begära reseersättning vid ena 
sammanträdet/förrättningen.” 
 

”Förtroendevald, med ett grundarvode om minst 40 procent, erhåller i normalfallet ingen 
reseersättning mellan hemmet och tjänstestället. Resekostnader inom uppdraget ersätts som till 
kommunens anställda” 



Utbildningsdagar för politiska partier 
- Förtydligande att utbildningsdagar inte behöver tas ut som hela dagar. 
- Ny regel enligt kommunfullmäktiges beslut § 67/2022, att det ska gå att överlåta 

utbildningsdagar mellan partier som slutit valteknisk samverkan 
- Samt språkliga justeringar 

Ledighet 
- Ny paragraf för att förtydliga: ”Förtroendevald, med ett grundarvode om minst 40 procent, har 

rätt till ledighet från uppdraget motsvarande den semesterledighet som en arbetstagare med 
motsvarande ålder har rätt till enligt gällande kollektivavtal. Ledighet som motsvarar semester 
ska förläggas på sådant sätt att uppdraget kan fullgöras.” 

Sjukfrånvaro för förtroendevald 
- Paragrafen är helt omskriven för att anpassas till aktuella förhållanden. Texten har kortats och 

hänvisningar görs till de bestämmelser som reglerar sjukfrånvaro. 

Föräldraledighet för förtroendevald   
- Paragrafen är helt omskriven för att anpassas till aktuella förhållanden. Texten har kortats och 

hänvisningar görs till de bestämmelser och som reglerar föräldraledighet. 

Barntillsynskostnader 
- Endast språkliga justeringar 

Kommunal pension 
- Endast språkliga och redaktionella justeringar med hänvisning till rätt bestämmelser. 

Kostnader för vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning eller svårt sjuk person 
- Endast språkliga justeringar 

Förtroendevald med funktionsnedsättning - särskilda kostnader 
- Endast språkliga justeringar 

Tolkning av bestämmelserna 
- Endast namnändring enligt kommunfullmäktiges beslut § 67/2022 till utskottet för 

arbetsgivarfrågor (tidigare förhandlingsdelegationen). 
 

Utbetalning 
- Endast språkliga justeringar 
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Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 

1 §  Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap, 1 § 
kommunallagen. 

 
 Reglerna gäller även för dem som är invalda i organ inrättade av 

kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, samt för lekmannarevisorer som 
kommunfullmäktige utser till kommunägda bolag. Reglerna omfattar även 
förtroendevalda som företräder kommunen i föreningar eller andra 
organisationer, i de fall arvode eller annan ersättning inte betalas ut av 
föreningen/organisationen.  

 
 Om en förtroendevalds sammanräknade fasta årsarvoderingar uppnår 40 
procent eller mer, av en riksdagsledamots grundarvode per år, ska det räknas 
som ett deltidsuppdrag och som anställningsliknande förhållande. 

Årsarvoden  
2 §  Till nedanstående utbetalas årsarvode med följande procenttal av det årliga 

grundarvodet för ledamot av Sveriges Riksdag.  

För årsarvoden gäller ett arvodestak på 90 procent. För en förtroendevald som 
innehar poster med årsarvoden som tillsammans överstiger 90 procent av 
grundarvodet för ledamot av Sveriges Riksdag, utbetalas max 90 procent. 
Undantaget är årsarvodet till finanskommunalråd och oppositionsråd som 
fastställs separat. Finanskommunalråd och oppositionsråd får inget mer 
årsarvode utöver det de erhåller som heltidskommunalråd. 
 
Kommunfullmäktige   
Ordförande  7,5 % 
Gruppledare (för partier utan heltidskommunalråd) 1)  3,75 % +  

antal mandat x 3,75 % 
Ordförande i fullmäktigeberedning 7,5 % 
  
Kommunstyrelsen och heltidskommunalråd  
Ordförande (finanskommunalråd) 2) 100 % 
1:e vice ordförande  7,5 % 
Oppositionsråd (2:e vice ordförande) 2) 90 % 
Ordförande i kommunalt råd  3,75 % 
  
Kommunstyrelsens utskott  
Ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott 3,75 % 
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Ordförande i utskottet samhällsbyggnad 3) 40 % 
Vice ordförande i utskottet samhällsbyggnad 1,875 % 
Ordförande i utskottet arbete och omsorg 3) 40 % 
Vice ordförande i utskottet arbete och omsorg 1,875 % 
Ordförande i utskottet barn, utbildning och kultur 3) 40 % 
Vice ordförande i utskottet barn, utbildning och kultur 1,875 % 
Ordförande i utskottet för individärenden 15 % 
Vice ordförande i utskottet för individärenden  5 % 
Ledamot i utskottet för individärenden 5 % 
Ordförande i utskottet för arbetsgivarfrågor  3,75 % 
  
Kommunrevisionen  
Ordförande 7,5 % 
Vice ordförande  3,75 % 
Övrig ledamot i revisionen 1,875 % 
  
Jävsnämnden  
Ordförande 1,875 % 
  
Valnämnden  
Ordförande (årsarvode utgår under valår) 3,75 % 

 
 1) Till gruppledare utbetalas ett arvode motsvarande 3,75 procent. Det 

utbetalas också ett belopp för varje mandat respektive parti innehar i 
kommunfullmäktige motsvarande 3,75 procent av det årliga grundarvodet för 
ledamot av Sveriges Riksdag. 

 
Arvode till gruppledare utgår inte till partier som innehar 
finanskommunalråds- eller oppositionsrådspost. Partierna har möjlighet att 
fördela gruppledararvodet inom partiet utifrån hur respektive parti väljer att 
organisera sitt arbete.  
 
2) Finanskommunalråd och oppositionsråd ska betraktas som 
heltidsarvoderade. 

 
3) Utskottsordförande ska betraktas som deltidsarvoderad. 

Timarvode för sammanträden, förrättningar och utbildningsdagar 
3 §  Deltagande i sammanträde eller förrättning för kommunens räkning får arvode 

enligt följande. Arvodet beräknas av det månatliga grundarvodet för ledamot 
av Sveriges Riksdag: 

 
 Timarvode utgår för varje påbörjad halvtimme med 0,125 % /halvtimme. 
 

Timersättning utbetalas upp till 16 halvtimmar (8 timmar) per dag. Undantag 
görs för valnämndens förrättningar i samband med val. 
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Justering av kommunfullmäktiges protokoll anses som förrättning och 
timarvode utgår för en timme. Ersättning för justering utgår inte till 
kommunfullmäktiges ordförande. 
Finanskommunalråd och oppositionsråd får endast timarvode för 
sammanträden och förrättningar som hör till kommunfullmäktige, till exempel 
vid kommunfullmäktiges sammanträden, fullmäktigeberedningar och vid 
deltagande i medborgardialoger som anordnas av fullmäktigeberedningar. För 
sammanträden och förrättningar inom kommunstyrelsen eller 
kommunstyrelsens utskott, gemensamma nämnder eller råd utgår inget 
timarvode. 

 
För utskottsordförandes deltagande i kommunstyrelsens och utskottens 
sammanträden utgår ingen timersättning. 

 
För kommunstyrelsens arbetsutskott och utskottet för individärenden gäller att 
timarvode inte utgår för sammanträden till ordinarie ledamöter. Dessa erhåller 
istället ett fast arvode. Timarvode utgår till ersättare när de tjänstgör. 

Ersättning socialjour 
4 §   Ledamöter, som inte är hel- eller deltidsarvoderade, får ersättning per 

jourvecka motsvarande 6,5 sammanträdestimmar enligt 5 §. Tjänstgöring sker 
enligt fastställt tjänstgöringsschema. 

 
 Timersättning utgår inte för förrättning i samband med jouren. 

Arvode för förberedelsetid inför sammanträden  
5 §   Vid deltagande i protokollfört sammanträde utgår timarvode för 

förberedelsetid. Vid revisionens sammanträden upprättas minnesanteckningar, 
vilka ska jämställas med protokoll. I förberedelsetid ingår till exempel 
inläsning av handlingar och deltagande i gruppsammanträden.  

 
Följande förberedelsetid utgår: 

 
Kommunfullmäktige  4 timmar 
Fullmäktigeberedningar 1 timme 
 
Kommunstyrelsen  4 timmar 
Kommunstyrelsens utskott 2 timmar 
Beredningsforum – ordförande 3 timmar  
Beredningsforum – vice ordförande och ledamot 1 timme  
 
Kommunrevisionen 4 timmar 
Revisionens närvaro i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 
eller styrelsen för kommunala bolag *  4 timmar 
 
Krisledningsnämnd 2 timmar 
Jävsnämnd 2 timmar 
Valnämnd 1 timme 
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Valnämndens arbetsutskott 1 timme 
Övriga nämnder 1 timme 

 
*När revisonens ordförande och/eller ledamot närvarar vid 
kommunstyrelsens eller kommunfullmäktiges sammanträden utgår 
timarvode samt arvode för förberedelsetid. 

Om extra sammanträden läggs i direkt anslutning till annat sammanträde, 
utgår inte ersättning för förberedelsetid om det är oskäligt. Det kan till 
exempel vara ett extra utskottssammanträde läggs in före kommunstyrelsen 
samma dag och handlingar inte skickas ut i förväg. 

 
För övriga förrättningar beräknas arvodet från det att resan startar från 
bostaden eller den ordinarie arbetsplatsen till dess att man har kommit 
tillbaka. 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst  
6 §  Förtroendevald som på grund av sammanträde eller förrättning förlorar 

arbetsinkomst har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst. 
Ersättningen är högst 5 procent per dag av det månatliga grundarvodet för 
ledamot i Sveriges Riksdag. Utbetalning av ersättningen sker månadsvis. Den 
förtroendevalda intygar själv när uppgifterna lämnas att dessa är 
sanningsenliga. 

 
Den förtroendevalda är skyldig att omgående anmäla förändrad 
arbetsinkomst. För att ersättning ska betalas ut krävs intyg från arbetsgivare. 
Anställda ska ange huvudarbetsgivare. Det är viktigt att intyget visar om 
anställningen är tillsvidare eller tidsbegränsad, samt om hen har månadslön 
eller timlön. Intyget ska vara högst två år gammalt. 

 
Om den förtroendevalda inte kan redovisa förlorad arbetsförtjänst genom 
löneavdrag från en arbetsgivare beräknas den förlorade arbetsförtjänsten 
utifrån taxerad inkomst av tjänst eller näringsverksamhet enligt senast 
fastställda taxering. Det kan till exempel gälla egen företagare eller 
förtroendevalda som har flera anställningar och/eller att ersättning beräknas 
med årsarbetstid, bonus etc. 

 
Ifall den aktuella inkomsten kraftigt avviker från taxerad inkomst föregående 
år får den förtroendevalda lämna redovisning om det till utskottet för 
arbetsgivarfrågor som beslutar om ersättningsnivån. 

 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst kan utgå för högst 8 timmar per dygn. 
Ersättning sker också för uteblivet tillägg för obekväm arbetstid och andra 
tillägg som ingår i lönen. 

 
Regeln om ersättning för förlorad arbetsinkomst gäller inte för 
förtroendevalda med heltids- eller deltidsuppdrag.  
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Förlorad pensionsförmån  
7 §  Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån 

motsvarande 4,5 procent av ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Den 
förtroendevalda ska kunna visa att hen vid fullgörandet av det kommunala 
förtroendeuppdraget förlorat tjänstepensionsavgifter. 

Förlorad semesterförmån  
8 §  Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad semesterersättning med 

högst 12 procent på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt § 11. 
Förtroendevald som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkats av 
uppdraget har rätt till en ersättning för förlorade semesterdagar med styrkt 
förlorad arbetsinkomst enligt § 11. 

Särskilda arbetsförhållanden med mera 
9 §  Rätten till ersättning enligt §§ 8, 9 och 10 omfattar nödvändig ledighet för 

förtroendevalda med speciella arbetstider (nattskift) eller särskilda 
arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses skäligt att den 
förtroendevalde fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till 
sammanträdet eller motsvarande. 

 
Om en förtroendevald behöver ta ledigt ett ordinarie arbetspass, för att det inte 
är rimligt att både delta på sammanträde och arbeta passet, kan den 
förtroendevalda ha rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst även om 
arbetstiden inte överensstämmer med tiden för sammanträdet. 

Resekostnader 
10 §  Ersättning för resa betalas ut om resan totalt överstiger 5 kilometer. Resan 

räknas från/till fasta bostaden eller ordinarie arbetsplats. Ersättning utgår 
enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare. 

 
Om den förtroendevalda deltagit i flera förrättningar eller sammanträden i 
anslutning till varandra samma dag, ansvarar hen själv för att bara begära 
reseersättning vid ena sammanträdet/förrättningen. 
 
Förtroendevald, med ett grundarvode om minst 40 procent, erhåller i 
normalfallet ingen reseersättning mellan hemmet och tjänstestället. 
Resekostnader inom uppdraget ersätts som till kommunens anställda. 

Utbildningsdagar för politiska partier 
11 §   Det utgår ersättning för utbildning av förtroendevalda som tillhör politiskt 

parti som har mandat i kommunfullmäktige. Ersättning utgår för anordnade 
utbildningsdagar motsvarande fyra gånger antalet mandat/år som respektive 
parti har i kommunfullmäktige. Ersättning utgår med högst 8 timmar per 
utbildningsdag. Utbildningsdagar behöver inte tas ut som hela dagar. 
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Utbildningsdagar ska gå att överlåta mellan partier som slutit valteknisk 
samverkan. 
Vid utbildningsdagar utgår ersättning för resor inom landet. Det utgår inte 
ersättning för restid eller andra kostnader.  

Ledighet 
12 § Förtroendevald, med ett grundarvode om minst 40 procent, har rätt till 

ledighet från uppdraget motsvarande den semesterledighet som en 
arbetstagare med motsvarande ålder har rätt till enligt gällande kollektivavtal. 
Ledighet som motsvarar semester ska förläggas på sådant sätt att uppdraget 
kan fullgöras. 

Sjukfrånvaro för förtroendevald  
13 §   För årsarvoderad förtroendevald, med uppdragsgrad som uppgår till 40 

procent eller mer, som på grund av sjukdom etcetera är förhindrad att fullgöra 
sina uppdrag mer än 14 dagar i följd utges från och med 15:e frånvarodagen 
sjuklön enligt de bestämmelser som gäller för kommunens anställda. 

 
 För övriga årsarvoderade förtroendevalda som på grund av sjukdom eller 

annat är förhindrad att fullgöra sina uppdrag under tid som överstiger en 
månad ska arvodet minskas i motsvarande omfattning. 

 
 Förtroendevald med årsarvode ska anmäla sin sjukfrånvaro till sin ordförande 

och sekretariatet. Det är kommunstyrelsen som prövar frågan om eventuell 
reducering av arvodet. 

Föräldraledighet för förtroendevald   
14 § Årsarvoderad förtroendevald, med årsarvode som uppgår till 40 procent eller 

mer, har rätt till föräldraledighet från sina uppdrag enligt de bestämmelser 
som gäller för kommunens anställda. 

 
 Ersättning vid föräldraledighet med föräldrapenning från försäkringskassan 

utgår som för tjänstepersoner enligt Allmänna bestämmelser (AB) och 
Socialförsäkringsbalken (SFB). Ersättningen utgår från dag 1.  
 
Den förtroendevalde ska anmäla sin föräldraledighet i förväg till sekretariatet 
och Lönecentrum. Vid föräldraledighet som är en månad eller längre kan 
kommunstyrelsen utse en ersättare för den förtroendevalda som omfattas av 
dessa regler.  
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Barntillsynskostnader 
15 §  Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande i 

sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den 
förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte fyllt 12 år. Om 
särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. 

Ersättning betalas med högst 0,5 procent/dag av det månatliga grundarvodet 
till ledamot av Sveriges Riksdag. Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs 
av egen familjemedlem eller av annan närstående och inte heller för tid då 
barnet vistas i den ordinarie barnomsorgen. 

Kommunal pension 
16 §  Bestämmelser om pension i OPF-KL gäller för förtroendevald som avses i 4 

kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen. I 
Pensionsriktlinjer för Tierps kommun regleras vad som gäller. 

Kostnader för vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning 
eller svårt sjuk person 
17 §  Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 

sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av person med 
funktionsnedsättning eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldas 
hushåll. Ersättning betalas med högst 0,5 procent/dag av det månatliga 
grundarvodet till ledamot av Sveriges Riksdag. Ersättning betalas inte ut för 
tillsyn som utförts av en person som är en del av den förtroendevaldas hushåll. 
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Förtroendevald med funktionsnedsättning - särskilda kostnader 
18 §  Det betalas ut ersättning till förtroendevald för särskilda kostnader som 

uppkommer till följd av deltagande vid sammanträde eller motsvarande och 
som inte ersätts på annat sätt. Det ingår kostnader för till exempel resor, 
ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar eller 
liknande. Ersättning betalas ut mot styrkta kostnader. 

Övriga kostnader 
19 §  För andra kostnader betalas ersättning om den förtroendevalda kan visa att 

särskilda skäl föreligger för dessa kostnader.  

 Ersättning utgår inte om den förtroendevalda haft rimliga möjligheter att 
genom omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att 
kostnaderna uppkommit. 

 Framställning om ersättning från förtroendevalda som inte kan hänföras till 
någon paragraf i det här reglementet överlämnas för ställningstagande till 
utskottet för arbetsgivarfrågor.  

Tolkning av bestämmelserna 
20 §  Frågor om tolkning och tillämpning av detta reglemente avgörs av utskottet 

för arbetsgivarfrågor. 

Utbetalning 
21 §  Årsarvoden betalas ut med en tolftedel/månad. Övriga ersättningar betalas ut 

en gång/månad efter godkännande. Tjänstgöringsrapporter och andra 
underlag bör lämnas in löpande för att skapa en korrekt bild av den 
ekonomiska redovisningen för perioden. 
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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 

 
  

Tierps kommun
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Datum: 2022-09-06
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Beslutet skickas till 
 Gruppledarna 
 Chef Ledningsstöd 
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§ 75 
Dnr KS/2022:713 

(KF) Revidering av Regel för kommunalt partistöd 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
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 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Regel för partistöd – ändringsdokument 
 Regel för partistöd 
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Beslutet skickas till 
 Gruppledarna 
 Chef Ledningsstöd 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-08-03 KS/2022:713
  

  
   
  
    

 

Revidering av Regel för kommunalt partistöd 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
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 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Regel för partistöd – ändringsdokument 
 Regel för partistöd 
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Beslutet skickas till 
 Gruppledarna 
 Chef Ledningsstöd 

 
 
 
I tjänsten  
 
Kristina Sennblad 
Enhetschef 
Ledningsstöd 
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Kommunalt partistöd i Tierps kommun 
Syftet med partistödet är att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala 
demokratin i Tierps kommun. I kommunallag (2017:725) finns de grundläggande 
bestämmelserna om kommunalt partistöd. Därutöver ska följande gälla i Tierps 
kommun.  

Rätt till partistöd  
1 §  
Det lokala partistödet i Tierps kommun utgår årligen till partier som är 
representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § andra stycket 
kommunallagen. 

Grundstöd och mandatstöd  
2 §  
Partistödet består av  
-  Ett grundstöd om 53,8% av basbeloppet per parti och år, samt 
-  Ett mandatstöd om 40% av basbeloppet per mandat och år. 
 
Avser fastställt prisbasbelopp året innan utbetalning.  
 

Fördelning av partistöd  
3 §  
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken tid en vald ledamot 
är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837).  
 
Om vald ledamot inte kan fastställas upphör mandatstödet efter den månad som 
länsstyrelsen meddelar att ingen ledamot kan fastställas.  
 
Upphör ett parti från att vara representerade i fullmäktige under mandatperioden 
utgår grundstödet endast för innevarande månad. 

Redovisning och granskning  
4 §  
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket 
kommunallagen. Till redovisningen ska det finnas ett granskningsintyg. 
 
Av redovisningen bör bland annat framgå i vilken mån överföringar har gjorts till 
delar av partiorganisationen utanför Tierps kommun samt vilka motprestationer som 
i så fall har erhållits. 
 

Kommentar [KS1]:  Tillägg för att förtydliga det som står i 
lagen. 

Kommentar [KS2]:  Tidigare stod ”Avser prisbasbeloppet i 
januari året innan”, vilket betydde att när KF i dec 2021 fattade 
beslut om partistöd för 2022, grundades det beslutet på 
prisbasbeloppet 2020. 

Kommentar [KS3]:  Omformulering. Tidigare stod ” Partistöd 
utgår för varje påbörjad månad som sådan ledamot finns fastställd. ” 

Kommentar [KS4]:  Förtydligande av vad första stycket 3§ 
innebär. 

Kommentar [KS5]:  Förtydligande med anledningen av syftet 
med partistödet enligt kommunallagen. 
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Redovisningen, med tillhörande granskningsintyg, ska avse perioden 1 januari-31 
december och ges in senast 30 juni året efter det år redovisningen avser. 
 

Årlig utbetalning  
5 §  
Partistöd utbetalas årligen i förskott under januari månad efter beslut i fullmäktige. 
 
Har redovisning och granskningsintyg enligt 4 kap. 31 § andra stycket 
kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid, 
utbetalas inget stöd för nästkommande år. 
 
6 § 
Partierna är återbetalningsskyldiga om berättigande till partistöd upphör i enlighet 
med vad som anges i 3 §.

Kommentar [KS6]:  Tillägg för att förtydliga det som står i 
lagen. 

Kommentar [KS7]:  Tillägg för att förtydliga då partistödet 
utbetalas i förskott. 
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Kommunalt partistöd i Tierps kommun 
Syftet med partistödet är att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala 
demokratin i Tierps kommun. I kommunallag (2017:725) finns de grundläggande 
bestämmelserna om kommunalt partistöd. Därutöver ska följande gälla i Tierps 
kommun.  

Rätt till partistöd  
1 §  
Det lokala partistödet i Tierps kommun utgår årligen till partier som är 
representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § andra stycket 
kommunallagen. 

Grundstöd och mandatstöd  
2 §  
Partistödet består av  
-  Ett grundstöd om 53,8% av basbeloppet per parti och år, samt 
-  Ett mandatstöd om 40% av basbeloppet per mandat och år. 
 
Avser fastställt prisbasbelopp året innan utbetalning.  

Fördelning av partistöd  
3 §  
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken tid en vald ledamot 
är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837).  
 
Om vald ledamot inte kan fastställas upphör mandatstödet efter den månad som 
länsstyrelsen meddelar att ingen ledamot kan fastställas.  
 
Upphör ett parti från att vara representerade i fullmäktige under mandatperioden 
utgår grundstödet endast för innevarande månad. 

Redovisning och granskning  
4 §  
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket 
kommunallagen. Till redovisningen ska det finnas ett granskningsintyg. 
 
Av redovisningen bör bland annat framgå i vilken mån överföringar har gjorts till 
delar av partiorganisationen utanför Tierps kommun samt vilka motprestationer som 
i så fall har erhållits. 
 
Redovisningen, med tillhörande granskningsintyg, ska avse perioden 1 januari-31 
december och ges in senast 30 juni året efter det år redovisningen avser. 
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Årlig utbetalning  
5 §  
Partistöd utbetalas årligen i förskott under januari månad efter beslut i fullmäktige. 
 
Har redovisning och granskningsintyg enligt 4 kap. 31 § andra stycket 
kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid, 
utbetalas inget stöd för nästkommande år. 
 
6 § 
Partierna är återbetalningsskyldiga om berättigande till partistöd upphör i enlighet 
med vad som anges i 3 §.
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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 
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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 
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§ 76 
Dnr KS/2021:391, KS/2012:47 

(KF) Fastighetsutredningen och ägandet av kommunens 
fastigheter 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
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) och Lotta Carlberg (C) reserverar sig till förmån för eget 
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 
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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. 
 

Tierps kommun
Dnr: KS/2021:391
HandlingsId: 2022:3321
Datum: 2022-08-25



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2022-08-25  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

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 
Viktoria Söderling (S) yrkar avslag till liggande förslag samt att 
kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
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. 
 
Bifall 
Jonas Nyberg (S) och Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till Viktoria 
Söderlings (S) yrkande.  
 
Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag;  
 
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.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Viktoria Söderlings 
(S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 
liggande förslag. 
 
Joakim Larsson (SD) begär omröstning. 
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Beslutsgång omröstning 
Följande omröstningsproposition godkänns: 

 Den som vill bifalla liggande förslag röstar ja 
 Den som vill bifalla Viktoria Söderlings (S) yrkande röstar nej 

 
Omröstning verkställs och kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 
bifalla Viktoria Söderlings (S) yrkande (Omröstningsprotokoll/bilaga/). 
 
Resultat: 
Ja – 2 röster 
Nej – 3 röster 
 
Beslutsunderlag 

 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 
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 Kommunjurist 
 VD Tierps kommunfastigheter AB 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-08-18 KS/2021:391
  

  
   
  
    

 

Fastighetsutredningen och ägandet av kommunens fastigheter 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
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.  
 
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 
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 
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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. 
 
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. 
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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 
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. 
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- 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 
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 
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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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Beslutsunderlag 
 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/18.7eab8c5d161296a29dc15d0/151
6909067819/V%C3%A4gledning%20f%C3%B6r%20tills%C3%A
4ttning%20av,%20arbete%20i%20och%20utv%C3%A4rdering%2
0av%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 

 
 
I tjänsten  
 
Helena Carlsson 
Kommundirektör 
 
Veikko Niemi 
Ekonomichef 
 
Jenny Ljungvall Cardoso 
Kommunjurist 

Tierps kommun
Dnr: KS/2021:391
HandlingsId: 2022:3308
Datum: 2022-08-25

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


Sammanfattning av konsekvenser avseende alternativ 1 och alternativ 2 i fastighetsutredningen. 

Fastighetsfrågan – direkta konsekvenser med bäring på de två alternativen 

Alternativ 1 – kommunalt ägande, TKAB 
likvideras 

Alternativ 2 - bolagsägande 

Stämpelskatt: 2 892 465 kr Stämpelskatt: 14 - 31 438 695 kr  
Beroende på fastighetsregleringar.  

Ränteswapar stängs kostnad beroende på när 
de stängs. Oroligt på räntemarknaden, svårt att 
förutse, ökade räntekostnader om övervärde. 
För närvarande en intäkt på 30 mnkr 

Ränteswapar påverkas inte. Däremot kommer 
eventuellt nya att tecknas då lånebehov ökar 
när TKAB förvärvar fastigheter. 

Kommunen löser/tar över skulder om 
570 047 000 kr. 

TKAB måste finansiera fastighetsköp från 
kommunen om 739 500 000 kr. Kan göras på 
olika sätt och ska ses över. 2012 vid bolagets 
bildande fattades beslut om apportemission.  

Alla hyresavtal mellan kommun och TKAB 
upphör. Kommunens avtal har överhyra till 
TKAB eftersom hyreskostnaden investeringar 
inte har räknats ner utifrån att 
kapitalkostnaderna hos kommunen minskat  

Hyresintäkter till Tierps kommun gällande 
kommunens ägda fastigheter upphör. 
Nya hyresavtal måste tas fram och 
gränsdragningslistor samt underhållsplaner som 
tydligt prissätts och ska ingå i hyran  

 Förrättningskostnader för fastighetsreglering 
Kommunen övertar ansvar för förvaltning – 
avtal om förvaltning ska tecknas.  

TKAB behåller avtal om förvaltning med ABTB. 

Årlig vinstskatt till staten upphör. Årlig vinstskatt till staten kvarstår, ingår i 
hyrorna för lokalerna. 

Avdragsmöjligheterna för moms är större för 
kommunen. 

 

Kommunen har direkt rådighet över 
fastigheterna. Hur de ska användas och hur 
investeringar ska göras. 

Bolaget beslutar om underhåll och hur 
fastigheterna hyrs ut. Måste basera sina hyror 
på fastställda avtal som ska både finansiera 
förvaltning samt fastighetsunderhåll. Detta 
låser verksamheterna 

Kommunen behöver tydlig strategi för lokaler 
till verksamheter, stöd kan köpas av 
förvaltningsbolaget, men kommunen 
bestämmer själv om fastigheter ska hyras ut vid 
överskott mm. 

Bolaget styr hyresgäster och lokalförsörjning, 
kan inte släppa hyresavtal hur som helst utan 
måste beakta sin egen budget och ekonomi. 
 
Kommunen behöver tydlig strategi innan 
hyresavtal tecknas. 

Budgetera årsvis för underhåll, kräver god 
framförhållning och organisation som äger 
medlen. 

Långsiktig underhållsplan. 

Kostnader för reparationer och investeringar, 
hur ska det se ut, hur ska man tänka utifrån att 
bolaget förvaltar, vem beställer, var ska 
fakturan gå, direkt till kommunen, eller till 
förvaltningsbolag? Incitament till att hålla 
kostnaden nere, utan att behöva få allt godkänt, 

Renodlade hyresavtal. Tydlig underhållskalkyl, 
hur tydliggör man vad som kostar vad? 
 
Hyra i ett avtal, förvaltning i ett annat? 



utökad administration. Tröskelbelopp, under ett 
visst belopp beställer förvaltaren, över ett visst 
belopp beställer kommunen? 

Inga fastighetskostnader ska ingå i 
förvaltningsavtalet, bara tjänster, inget annat. 

 

Bolaget beställer, kommunen faktureras. 
Tydliggöra i avtal när godkännande krävs. 
Ömsesidig tillit och respekt, ska ingå i tjänsten, 
formulera detta i ett avtal så att det inte blir 
tvister om beställda arbeten. 

Bolaget beställer, allt ingår i hyran, ska ej 
faktureras eller godkännas av hyresgäst. 
 
Vid verksamhetsspecifik beställning, hur ska 
detta regleras, särskilt avtal för det som ligger 
utanför hyran som eget avtal som ska betalas 
på viss tid. Eller höjas utifrån att det tillhör 
fastigheten? Rimligt, blir en del av värdet vid 
försäljning. 

Gränsdragning, vad ingår i en 
förvaltningstimme, hur delar man in olika 
kostnader, vad blir tillägg, hur definierar man 
uppdraget? Per fastighet? 

Fler led, svårare att följa varje krona, lättare att 
belopp blir tvistiga, därför viktigt med tydliga 
avtal – ta ställning till hur de ska formuleras. 

Köpa för marknadsmässig köpeskilling torde 
ersätta gjord investering av TKAB på 
marknadsmässiga grunder 

TKAB kommer inte att kompenseras för gjorda 
investeringar utan måste betala 
marknadsmässiga priser utan att kunna 
tillgodoräkna sig sin investering. Den kan de 
dock tillgodogöra sig i de nya hyresavtalen. 
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ADRIANA KRZYMOWSKA

Advokat och doktor i skatterätt
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Advokat och doktor i fastighetsrätt

amelia@krzymowski.com
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Auktoriserad revisor
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BAKGRUND

Med anledning av tidigare tänkta och delvis genomförda omstruktureringar har 
de kommunalägda fastighetsbeståndet kommit att delvis ägas centralt av Tierps 
kommun (”Kommunen”), delvis av det kommunalägda bolaget Tierp 
Kommunfastigheter AB ”TKAB”. Hela fastighetsbeståndet disponeras emellertid av 
TKAB (genom ägande eller inhyrning) och hyrs sedan, i princip till sin helhet, in av 
Kommunen för kommunal verksamhet. 
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BAKGRUND
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Belopp

- Värderingsutlåtanden av fastighetsbeståndet (indikativt)

- Information ur bokföring m.m. från TKAB:s ekonomichef

Övrigt

- Arbetsgruppens sammanställning (7 april 2021)

- Lindahl (PM Omstrukturering av fastighetsbestånd, 20 mars 2020)

- Kilpatrick Townsend (PM Överflyttning av fastigheter, 27 augusti 2021)

- PWC 1 (Bolagisering av kommunens fastigheter, Tierps kommun, 26 september 2011)

- PWC 2 (Tierps kommun – mervärdesskattefrågor m.a.a. överlåtelse av verksamhetsfastigheter. 21 november 2011)

- PWC 3 (Tierps kommun – översyn av fastighetshantering, 17 mars 2020)

KÄLLOR
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Tierps kommun har gett KRZYMOWSKI Advokater i uppdrag att rådge vid beslut 
om den fortsatta hanteringen av fastighetsbeståndet inom Tierp kommun. 

Uppdraget går ut på att utifrån två alternativa tillvägagångssätt besvara ett 
antal frågor avseende genomförandet och de praktiska konsekvenserna av 
detta. 

Den fortsatta framställningen läggs upp utifrån de två alternativen.

UPPDRAGET
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 Alternativ 1 KOMMUNEN
återtar fastigheterna, antingen 
genom avveckling (likvidation) av 
TKAB, eller att kommunen förvärvar 
de fastigheter som TKAB äger och 
på lämpligt sätt kompenserar TKAB 
för de investeringar som gjorts i 
fastigheterna. 

 Alternativ 2 TKAB kvarstår och 
enligt tidigare fattade beslut 
förvärvar de resterande 
fastigheterna som i dagsläget ägs 
av Kommunen samt fortsätter 
förvaltning och 
uthyrningsverksamhet (i huvudsak till 
Kommunen).

ALTERNATIVEN

Tierps kommun
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ALTERNATIV 1
KOMMUNEN TAR ÖVER
DISPOSITION

1. Affärsupplägget

2. Affärsuppläggets konsekvenser

3. Hyresavtalen

4. Övrigt
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Förslagets innebörd

- TKAB:s 12 fastigheter (och aktierna i Tierpsbyggen AB) överlåts till Kommunen

- TKAB avvecklas (likvidation)
 Om likvidation innan överlåtelse så får det effekten att fastigheterna anses avyttrade till marknadsvärdet (= samma sak).

- Hyresavtalen upphör

- Kommunen tar över ansvaret för förvaltningen av fastigheterna

1. AFFÄRSUPPLÄGG

Tierps kommun
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1. AFFÄRSUPPLÄGG
Fastighet Objektnamn Markyta LOA Marknadsvärde Bokfört värde Taxeringsvärde Omkostnadsb.*

TKAB:S BESTÅND

Yttrö 5:20 Missionskyrkan, mark pga rivningsobjekt 58 2 216 000 kr 2 293 000 kr 681 000 kr 2 293 000 kr 

Tierp 75:7
Greven, mark pga
rivningsobjekt 820 2 849 000 kr 3 597 000 kr 3 962 000 kr 4 561 000 kr 

Tierp 2:74 Vallskoga, mark 0 1 978 000 kr 4 410 000 kr - kr 4 514 000 kr 

Tierp 75:9 Gula villan 244 3 474 000 kr 2 768 000 kr 1 422 000 kr 3 590 000 kr 

Tierp 33:2 Centralgatan 3 694 5 907 000 kr 4 536 000 kr 2 726 000 kr 10 634 000 kr 

Skärplinge 1:80 Linneans, förskola 420 2 536 000 kr 1 591 000 kr - kr 1 900 000 kr 

Tierp 4:204 Bäggeby 1434 32 035 000 kr 23 272 000 kr - kr 36 548 000 kr 

Libbarbo 8:24 Ängsvägen 511 9 718 000 kr 5 576 000 kr - kr 6 529 000 kr 

Tierp 4:114 Kvarnbackens förskola 1572 59 721 000 kr 59 953 000 kr - kr 67 056 000 kr 

Tierp 84:12 Centralhallen 1871 44 145 000 kr 33 712 000 kr - kr 39 540 000 kr 

Tierp 2:92 Vegavallen, mark + del av byggnad 1250 23 639 000 kr 23 707 000 kr - kr 26 892 000 kr 

Ursprungligen del av 
Tierps kyrkby 2:1 Kyrkskolan 3 500 000 kr 13 758 000 kr - kr 13 759 000 kr 

TOTALT: 8 874 191 718 000 kr 179 301 000 kr 8 791 000 kr 217 816 000 kr

* I omkostnadsbeloppet ingår Anskaffningsutgift och förbättringsutgifter (ny-, till- och ombyggnad samt förbättrande reparationer och underhåll som skett inom beskattningsåret och de 
fem föregående åren). Beloppen är preliminära och har erhållits av Anders Norrström per 20211231. Pågående arbeten har räknats med till ett värde av 12 749 000 kr.
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2. Affärsuppläggets konsekvenser

2.1 Förvärvspris

2.2. Hantering av investeringar

2.3. Stämpelskatt

2.4 Redovisningsmässiga konsekvenser

2.5 Skattekonsekvenser

2.6 Nedskrivningsbehov

2.7 Finansiering

2. AFFÄRSUPPLÄGGETS 
KONSEKVENSER
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2.1 FÖRVÄRVSPRIS

SLUTSATS: Marknadsvärde

Överföring av fastigheterna ut ur bolaget för lägre värde än marknadsvärde kommer ses 
som ett uttag och beskattas hos TKAB som försäljning till marknadsvärde. Eftersom 
kommunen inte är skattskyldig för inkomstskatt är det inte möjligt att genomföra en 
underprisöverlåtelse.

Om kommunen lämnar en ersättning som överstiger marknadsvärdet så innebär det en 
skattemässig nackdel eftersom TKAB är skattskyldigt för inkomstskatt. Dessutom kan 
statsstödsreglerna aktualiseras (se Lindahls utredning s. 11 ff. för mer utförligt resonemang 
ang. statsstöd).

Fastigheterna bör således överlåtas till ett värde motsvarande marknadsvärdet.
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2.2 INVESTERINGAR

De investeringar som TKAB har gjort i de egna fastigheterna ska beaktas vid 
beräkningen av resultatet av försäljningarna genom att de ökar omkostnadsbeloppet 
och värdeminskningsavdragen återförs enligt 26 kap. inkomstskattelagen (IL).

Värdeminskningsavdragen ska enligt 5 § inte återföras om ersättningen understiger 
omkostnadsbeloppet med den del som utgör skillnaden.*

De investeringar som TKAB har gjort i Kommunens fastigheter ska avskrivas genom 
direktavskrivning när hyresförhållandet upphör (vid överlåtelsen/likvidationen). 
Återstående avskrivningsvärden ska inte tas upp som intäkt hos kommunen (eftersom 
kommunen inte är skattskyldigt för inkomstskatt). Eftersom det uppstår förluster kan 
det finnas ett värde i att inte omedelbart likvidera bolaget så att förlusterna kan 
utnyttjas mot eventuella framtida vinster inom koncernen.

* Vi har förutsatt att fastigheterna utgör kapitaltillgångar hos TKAB och inte lagertillgångar. 
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2.3 STÄMPELSKATT

SLUTSATS: 2 892 465 kr 

- Skattesatsen är 1,5 %

Skattesatsens storlek fastställs i 8 § lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter. Enligt första stycket är 
denna 1,5 % och enligt andra stycket 4,25 % för juridiska personer om inte något av undantagen i p. 1-4 är 
tillämpliga. Första punkten anger att sådan juridisk person som ”skulle ha varit befriad från gåvoskatt enligt 3 
eller 38 § den upphävda lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt om egendomen hade erhållits som gåva” 
ska betala den lägre skattesatsen. I 38 § AGL anges att bl.a. kommuner (andra stycket) ska vara befriade från 
arvs- och gåvoskatt. Alltså omfattas kommunen av undantaget i första punkten.

- Marknadsvärde eller taxeringsvärde?

Skatten beräknas genom att skattesatsen multipliceras med det högre av ersättningen och taxeringsvärdet. 
Saknas särskilt taxeringsvärde görs jämförelsen i stället med ”det värde som inskrivningsmyndigheten, med 
ledning av intyg av sakkunnig eller annan utredning, bedömer att egendomen hade vid tidpunkten för 
upprättandet av den handling på vilken förvärvet grundas.” Det är således marknadsvärdet som kommer vara 
bestämmande om inte taxeringsvärdet är högre (se tabell på nästa sida).
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2.3 STÄMPELSKATT
Fastighet Objektnamn Marknadsvärde Taxeringsvärde Stämpelskatt (1,5 %)

TKAB:S BESTÅND

Yttrö 5:20 Missionskyrkan, mark pga rivningsobjekt 2 216 000 kr 681 000 kr 33 240 kr 

Tierp 75:7 Greven, mark pga rivningsobjekt 2 849 000 kr 3 962 000 kr 59 430 kr 

Tierp 2:74 Vallskoga, mark 1 978 000 kr - kr 29 670 kr 

Tierp 75:9 Gula villan 3 474 000 kr 1 422 000 kr 52 110 kr 

Tierp 33:2 Centralgatan 3 5 907 000 kr 2 726 000 kr 88 605 kr 

Skärplinge 1:80 Linneans, förskola 2 536 000 kr - kr 38 040 kr 

Tierp 4:204 Bäggeby 32 035 000 kr - kr 480 525 kr 

Libbarbo 8:24 Ängsvägen 9 718 000 kr - kr 145 770 kr 

Tierp 4:114 Kvarnbackens förskola 59 721 000 kr - kr 895 815 kr 

Tierp 84:12 Centralhallen 44 145 000 kr - kr 662 175 kr 

Tierp 2:92 Vegavallen, mark + del av byggnad 23 639 000 kr - kr 354 585 kr 

Ursprungligen del av Tierps kyrkby 2:1 Kyrkskolan 3 500 000 kr ?* 52 500 kr 

TOTALT: 2 892 465 kr 

* För denna fastighet saknas uppgift om taxeringsvärde.
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2.4 REDOVISNINGSMÄSSIGA 
KONSEKVENSER

Förvärvar Kommunen fastigheterna och ersätter TKAB för nedlagda förbättringsutgifter i 
annans fastighet så bokförs det som materiella anläggningstillgångar, byggnader och 
mark i Kommunens redovisning. Kommunen redovisar detta till anskaffningsvärdet om inte 
värdet väsentligt skiljer sig från verkligt värde. 

TKAB:s egna värdering av fastigheterna visar att marknadsvärdet på fastigheterna är 
högre än det bokförda värdet på fastigheterna. Säljs fastigheterna till det bedömda 
marknadsvärdet så uppstår en realisationsvinst i TKAB. SLUTSATS: Realisationsvinsten 
bokförs som en övrig rörelseintäkt.

Likvideras TKAB och bolagets tillgångar delas ut till Kommunen uppstår en vinst eller 
förlust i Kommunens redovisning beroende på om de tillgångar och eventuella skulder 
som ingår i skiftet är större eller mindre än Kommunens bokförda värde på aktierna i 
TKAB. SLUTSATS: I samband med skiftet ska de materiella anläggningstillgångar 
värderas till verkligt värde enligt RKR R4.
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2.5 SKATTEKONSEKVENSER
FASTIGHETSFÖRSÄLJNING

Fastighet Objektnamn Marknadsvärde Omkostnadsb. Resultat av försäljning Efter kvotering
TKAB:S BESTÅND

Yttrö 5:20
Missionskyrkan, mark pga 
rivningsobjekt 2 216 000 kr 2 293 000 kr - 77 000 kr - 48 510 kr 

Tierp 75:7 Greven 2 849 000 kr 4 561 000 kr - 1 712 000 kr - 1 078 560 kr 
Tierp 2:74 Vallskoga, mark 1 978 000 kr 4 514 000 kr - 2 536 000 kr - 1 597 680 kr 
Tierp 75:9 Gula villan 3 474 000 kr 3 590 000 kr - 116 000 kr - 73 080 kr 
Tierp 33:2 Centralgatan 3 5 907 000 kr 10 634 000 kr - 4 727 000 kr - 2 978 010 kr 
Skärplinge 1:80 Linneans, förskola 2 536 000 kr 1 900 000 kr 636 000 kr 572 400 kr 
Tierp 4:204 Bäggeby 32 035 000 kr 36 548 000 kr - 4 513 000 kr - 2 843 190 kr 
Libbarbo 8:24 Ängsvägen 9 718 000 kr 6 529 000 kr 3 189 000 kr 2 870 100 kr 
Tierp 4:114 Kvarnbackens förskola 59 721 000 kr 67 056 000 kr - 7 335 000 kr - 4 621 050 kr 
Tierp 84:12 Centralhallen 44 145 000 kr 39 540 000 kr 4 605 000 kr 4 144 500 kr 

Tierp 2:92
Vegavallen, mark + del av 
byggnad 23 639 000 kr 26 892 000 kr - 3 253 000 kr - 2 049 390 kr 

Ursprungligen del av Tierps 
kyrkby 2:1 Kyrkskolan 3 500 000 kr 13 759 000 kr - 10 259 000 kr - 6 463 170 kr 

TOTALT: 191 718 000 kr 217 816 000 kr - 14 165 640 kr 

* För denna fastighet saknas uppgift om marknadsvärde.
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2.5 SKATTEKONSEKVENSER
FASTIGHETSFÖRSÄLJNING

Bolaget

Inkomstskatt: 
 Resultatet av försäljningen beräknas genom att ersättningen minskas med kostnader för försäljning och omkostnadsbeloppet (se bild innan 

för prognos). 

 Gjorda värdeminskningsavdrag ska återföras (dock inte till den del faktisk värdeminskning skett). I detta fall uppstår förluster på de flesta 
fastigheterna med följden att det belopp som ska återföras ska minskas i motsvarande mån.

 Förluster på fastighetsförsäljningar får endast kvittas mot vinster på fastighetsförsäljningar, vilket innebär att förlusterna inte får utnyttjas. 
Förluster kan dock kvittas mot vinster på fastighetsförsäljningar i ett bolag inom samma koncern om bolagen har samma räkenskapsår och 
förutsättningar för koncernbidrag föreligger mellan bolagen (Tierpbyggen?). Fastighetsfållan tillämpas dock inte för fastigheter som 
används för produktions- eller kontorsändamål eller liknande ändamål av företag i intressegemenskap med ägaren. Om fastigheter som 
används inom kommunal verksamhet omfattas av detta är oklart. Skatteverket har i ett ställningstagande från 2005-04-14 dnr 210014-
05/111 uttalat att kommunalt bostadsbolag som hyrde ut till utomstående inte omfattades av undantaget från fastighetsfållan: 

”Undantag från avdragsbegränsningen ska enligt lagtextens ordalydelse endast gälla i de fall fastigheterna används som 
produktions- eller kontorsfastigheter eller för liknande ändamål hos det avyttrande företaget eller ett företag i 
intressegemenskap. Ordalydelsen kan inte anses omfatta fastigheter som uthyrts till utomstående för bostadsändamål eller annat
ändamål oavsett om fastigheterna innehafts i kapitalplaceringssyfte eller ej. Inte heller uttalanden i förarbetena tyder på att en 
sådan vid omfattning av undantaget varit åsyftad av lagstiftaren.” 

SLUTSATS: Utifrån regleringens syften och utvidgningen avseende ”liknande ändamål” borde TKAB och Kommunens användning av 
fastigheterna kvala in som ”produktions- eller kontorsändamål eller liknande ändamål”. Detta innebär att förlusterna på fastigheterna får 
kvittas mot andra vinster.
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2.5 SKATTEKONSEKVENSER
FASTIGHETSFÖRSÄLJNING

Bolaget

Fastighetsskatt & kommunal fastighetsavgift: 
 För fastigheter som taxeras som specialenheter (samhällsnyttiga ändamål) betalas varken fastighetsskatt eller avgift. Fyra 

av TKAB:s fastigheter är taxerade som hyreshus. För dessa betalar TKAB årligen 88 000 kr i fastighetsskatt enlig ÅR 
2021. Denna kostnad övergår på Kommunen efter överlåtelsen.

Moms: 
 Investeringsmoms som ligger inom korrigeringstiden (10 år) och som dragits av måste återbetalas vid överlåtelse (spärr 

på att minst 100 000 kr). Bedömningen sker per fastighet. Viss oklarhet kring vad som gäller i och med HFD 2021 not 26 
och 27. Endast förvärv av fastighet ska inte ge jämkningsskyldighet (ML ansågs inte förenlig med direktivet), men förvärv 
av verksamhet eller del av verksamhet kan utlösa jämkningsskyldighet (har inte prövats av EU-domstolen). 

 På bostäder med verksamhet enligt LSS samt SoL (även om bara 4 st) får Kommunen dra moms, vilket inte TKAB får (se 
arbetsgruppens utredning, s. 10).

 En kommun har rätt att dra full moms på fastigheter där det stadigvarande finns föreningsverksamhet som inte är 
momspliktig. Det har inte ett bolag rätt till och Kommunen har inte heller rätt att få momskompensations för detta (se 
arbetsgruppens utredning, s. 12).
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2.5 SKATTEKONSEKVENSER
FASTIGHETSFÖRSÄLJNING

Kommunen

Inkomstskatt:
 Kommunen är inte skattskyldig för inkomstskatt.

Stämpelskatt:
 Kommunen ska betala stämpelskatt med 2 892 465 kr.

Moms:
 I samband med överlåtelsen av fastigheterna till Kommunen ska investeringsmoms som TKAB dragit av och 

som ligger inom korrigeringstiden (tio år) återbetalas. Jämkningshandling ska upprättas.
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2.5 SKATTEKONSEKVENSER
LIKVIDATION

Allmänt
 När TKAB likvideras så utskiftas tillgångarna enligt bolagsordningen till ägarna. Detta innebär 

att Kommunen erhåller egendomen/värdet av egendomen samtidigt som TKAB betraktas ha sålt 
detsamma för marknadsvärdet (p.g.a. uttagsreglerna). Om marknadsvärdet för aktierna i 
Tierpbyggen är högre än aktiernas omkostnadsbelopp så har en kapitalvinst uppstått, i annat 
fall en kapitalförlust. Kapitalvinster på näringsbetingade andelar ska inte tas upp och 
kapitalförluster får inte dras av. 

 I samband med likvidationen måste även TKAB:s samtliga skulder regleras, enligt ÅR 2021 har 
TKAB 570 047 000 kr i skulder. Skulderna utgörs i huvudsak (510 000 000 kr) av skulder till 
kreditinstitut. Det är möjligt att Kommunen kan ta över dessa skulder i samband med att 
fastigheterna tas över. 

 Vid likvidation upphör även den dubbla uthyrningen.

Tierps kommun
Dnr: KS/2021:391
HandlingsId: 2022:2112
Datum: 2022-05-15



2.5 SKATTEKONSEKVENSER
LIKVIDATION

Bolaget

Vad händer med investeringarna i annans fastighet som enligt ÅR 2021 uppgår till 328 117 000 kr? När 
kommunens uthyrning till TKAB upphör ska bolaget göra direktavdrag med hela det oavskrivna värdet av gjorda 
investeringar i annans fastighet (19 kap. 28 § IL). Kommunen kommer inte att inkomstbeskattas för detta då den inte 
betalar inkomstskatt.

Kommunen

Inkomstskatt: När Kommunen tillskiftas egendom utan att erlägga ersättning så ses detta som en utdelning. Eftersom 
Kommunen inte är skattskyldig för inkomstskatt kommer detta dock inte att tas upp hos Kommunen. 

Moms: TKAB har gjort avdrag för investeringsmoms och har varit frivilligt skattskyldiga för uthyrningen till kommunen. 
När hyresavtalet upphör uppstår en jämkningssituation. Jämkningshandling ska upprättas i samband med 
överlåtelsen. Kommunen kommer bli skyldig att återbetala investeringsmoms med 1/10 årligen under återstoden av 
korrigeringstiden. Kommunen har dock rätt till ersättning från kontokommunsystemet med följden att momsen inte blir 
någon kostnad i Kommunens verksamhet. (Se Lindahl, s. 16)
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2.6 NEDSKRIVNINGSBEHOV

Köper Kommunen tillbaka de sedan tidigare sålda fastigheterna till det bedömda marknadsvärdet 
så innebär det en realisationsvinst i TKAB då bokfört värde på fastigheterna är lägre än den 
marknadsvärdering som gjorts. Ett alternativ är att begära in ytterligare värderingar innan 
transaktionen görs för att få ett bättre underlag.

Ersätter Kommunen TKAB för samtliga förbättringsutgifter som de haft på annans fastighet uppstår 
inget nedskrivningsbehov i TKAB. De förbättringsutgifter som inte ersätts skrivs av och belastar 
resultatet (preliminärt 328 117 000 SEK minus 6 129 987 SEK).  

Det uppstår inte heller något nedskrivningsbehov i Kommunens redovisning då det bokförda värdet 
på fastigheterna inklusive de förvärvade förbättringsutgifterna är lägre än det bedömda 
marknadsvärdet även om kommunen ersätter TKAB för samtliga förbättringsutgifter. 

Ersätter inte Kommunen TKAB för det bokförda värdet på förbättringsutgifter på annans fastighet 
så uppstår det en förlust för TKAB avseende de nedlagda kostnaderna som de inte ersätts för.

En kommun har begränsade möjligheter att göra nedskrivningar enligt RKR R6.
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2.7 FINANSIERING

Behöver upprätta budget eller förvärvsplan.

TKAB har lån på 510 000 000 kr och ränteswappar med ett undervärde på 3 
000 000 kr. Enligt uppgift kommer ränteswapparna inte att kunna överlåtas 
eller vara kvar efter att fastigheterna överlåtits, utan måste stängas till en 
kostnad motsvarande undervärdet. 

SLUTSATS: Ränteswapparna behöver stängas, och undervärdet om 3 000 000 
kr blir en förlust.
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3. HYRESAVTALEN
NUVARANDE SITUATION

TKAB:s bestånd 

- Hyrs ut enligt vanliga hyresavtal till Kommunen

- TKAB ansvarar för underhåll

Kommunens bestånd   lease and lease back

- Hyrs ut till TKAB enligt avtal fr 2013, hyrs tillbaka enligt annat hyresavtal

- Underhållet sköts enligt avtalen av TKAB

- Hyresgästanpassningar regleras som hyrestillägg
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LEASE-AND-LEASE-BACK
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3. HYRESAVTALEN
INVESTERINGARNA

 Underhåll

 Drift

 Myndighetskrav

 Ansvar vid skadegörelse

Hyresgästen = TKAB
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3. HYRESAVTALEN
INVESTERINGARNA

TKAB:s investeringar i ”annans fastighet”

• Redovisade belopp om 328 117 000 kr

• Tilläggsavtal har upprättats på det som är utanför det avtalsenliga 
underhållet. Enligt tilläggsavtalen avser detta belopp om totalt  81 466 486 kr 

• Av dessa är 6 129 987 kr som har en klausul om slutreglering vid hyresavtalets 
upphörande och som per 1/6-2022 ännu inte kommer vara avbetalda. 

SLUTSATS: Om hyresförhållandet mellan Kommunen och TKAB upphör så ska 
Kommunen kompensera TKAB med 6 129 987 kr.

Om avsikten varit att högre belopp skulle slutregleras för det fall att 
hyresförhållandet upphör i förtid så måste detta förtydligas i nya tilläggsavtal.
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3. HYRESAVTALEN

Situationen efter överlåtelse tillbaka till Kommunen

- lease-and-lease-back-hyresförhållandet upphör

- ingen skillnad för verksamheterna i lokalerna (se dock nästa bild)

- Av organisatoriska skäl bör internhyresavtal upprättas mellan Kommunen och 
verksamheterna i respektive lokal.

- TKAB hyr fastigheterna från Kommunen utan moms, men hyr tillbaka dem med 
moms. Efter övertagandet kommer Kommunen fortsättningsvis få avdrag för 
ingående moms avseende drift, underhåll och investeringar för fastigheter som 
används för kommunal verksamhet (se Lindahls utredning s. 8 f.)
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4. ÖVRIGT

Fastighetsreglering för att undvika stämpelskatt?

- Finns preliminär utredning om möjligheter avseende enskilda fastigheter

- Lantmäteriet har presenterat utredning om lagändring, kan bli aktuellt som 
tidigast 31 mars 2023 enligt Lantmäteriets bedömning.
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ALTERNATIV 2
BOLAGET FÖRVÄRVAR
DISPOSITION

5. Affärsupplägget 

6. Affärsuppläggets konsekvenser

7. Hyresavtalen
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5. AFFÄRSUPPLÄGG

Förslagets innebörd

- Kommunens 30 fastigheter överlåts till TKAB

- Hyresavtalen från Kommunen till TKAB (1:a handsavtalen) upphör
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5. AFFÄRSUPPLÄGG
Fastighet Objektnamn Markyta LOA Hyra (vem) Marknadsvärde Bokfört värde Taxeringsvärde 

KOMMUNENS BESTÅND

Tierp 127:1 Aspenskolan 38 165 8 057 TKAB 60 000 000 kr - kr  
Tierp 11:2, 4:68 Högbergsskolan

37 296 19 808 TKAB 148 500 000 kr - kr  
Tierp 84:11 Centralskolan 16 762 5 210 TKAB 39 000 000 kr - kr 
Tierp 89:8 Humlegården 6 986 720 TKAB 5 400 000 kr - kr 
Tierp 58:1 Industrihuset 14 970 10 008 TKAB 63 000 000 kr 13 153 000 kr 
Tierp 2:67 Vegavallen 23 280 5 185 TKAB 39 000 000 kr - kr 
Tierp 134:1 Aspenbadet 15 187 1 851 TKAB 14 000 000 kr - kr 
Vallskoga 1:120 Sjukarby ridanläggning 2 299 946 2 535 TKAB 17 500 000 kr 12 298 000 kr 
Tierp 75:1 Kulturhuset Möbeln 8 066 6 106 TKAB 45 700 000 kr 22 679 000 kr 
Tierp 27:8 Kommunhuset 2 903 3 308 TKAB 22 000 000 kr - kr 
Yttrö 55:1 Tallbacksskolan/förskola 29 314 1 730 TKAB 13 000 000 kr - kr 
Mehede 3:43 Mehede skola/förskola 17 134 1 406 TKAB 9 700 000 kr - kr 
Libbarbo 3:1 Örbyhus skola/förskola 33 635 7 287 TKAB 54 500 000 kr - kr 
Hovgårdsberg 1:16 Vendels skola/förskola 34 256 1 645 TKAB 12 300 000 kr - kr 
Pesarby 2:60 Tobo skola/förskola 9 347 869 TKAB 6 000 000 kr - kr 
Libbarbo 8:3 Fyrklövern 5 648 1 050 TKAB 7 800 000 kr - kr 
Libbarbo 1:179 Örbyhus Sporthall 18 444 1 552 TKAB 11 600 000 kr - kr 
Libbarbo 1:179 Vendelbadet 950 950 TKAB 7 000 000 kr - kr 
Jörsön 1:310 Bruksskolan/förskola 30 810 4 457 TKAB 32 500 000 kr - kr 
Jörsön 1:32 Solgläntan 9 621 1 373 TKAB 10 300 000 kr - kr 
Jörsön 1:310 B-huset Söderfors

Se Bruksskolan 385 TKAB 2 900 000 kr - kr 
Jörsön 9:2 Bruksvallen 38 370 507 TKAB 3 500 000 kr 3 734 000 kr 
Nöttö 50:46 Björkängsskolan 14 667 3 377 TKAB 25 300 000 kr - kr 
Nöttö 50:47 Gullvivan 7 592 933 TKAB 7 000 000 kr - kr 
Skärplinge 1:77 Ol-Andersskolan 31 047 4 440 TKAB 33 300 000 kr - kr 
Skärplinge 1:76 PEK-hallen 15 153 3 300 TKAB 24 700 000 kr - kr  
Hållnäs 1:6 Hållnäs skola/förskola 25 608 2 092 TKAB 15 700 000 kr - kr 
Hjälmunge 1:41 Brandstation Hjälmunge 745 98 TKAB 700 000 kr - kr 
Tierp 1:1 Stationshus 1 102 862 448 TKAB 3 300 000 kr ? 
Göksnåret 7:228 Friluftsgård (kollot) 21 300 625 TKAB 4 300 000 kr 2 042 000 kr

TOTALT: 3 910 064 101 311 739 500 000 kr 232 000 000 kr 35 832 000 kr 
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6. AFFÄRSUPPLÄGGETS 
KONSEKVENSER

6. Affärsuppläggets konsekvenser

6.1 Förvärvspris

6.2. Hantering av investeringar

6.3. Stämpelskatt

6.4 Redovisningsmässiga konsekvenser

6.5 Skattekonsekvenser

6.6 Nedskrivningsbehov

6.7 Finansiering
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6.1 FÖRVÄRVSPRIS

SLUTSATS: Marknadsvärde

Enligt statsstödsreglerna får Kommunen inte gynna ett bolag genom att överlåta 
fastigheterna till ett lägre pris än marknadsvärdet. 

Dessutom medför överföring av fastigheterna ut ur Kommunen ingen 
kapitalvinstbeskattning. För att undvika att överföra en latent skatteskuld bör 
fastigheterna överlåtas till ett så högt värde som möjligt, förslagsvis marknadsvärdet. 
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6.2 INVESTERINGAR

TKAB:s investeringar i Kommunens fastigheter

Vid samlat ägande i TKAB upphör uthyrningen till TKAB
 Betyder att investeringar ska avskrivas hos TKAB, skapar underskottsavdrag. Återstående 

avskrivningsvärden ska dock inte tas upp som intäkt hos kommunen (eftersom kommunen inte är 
skattskyldigt för inkomstskatt).

 Enligt hyresavtalen mellan Kommunen och TKAB har TKAB som hyresgäst ansvar för allt underhåll av 
fastigheterna. Sådant som gått utöver detta åtagande har reglerats separat i tilläggsavtal mellan 
TKAB och Kommunen (egenskap ab hyresgäst) och således kompenserats särskilt med tillkommande 
hyresbelopp. SLUTSAT: saknas anledning att hantera investeringarna separat i överlåtelsen utöver de 
tidigare nämnda 6 mkr.

SLUTSATS: TKAB har inte har rätt till ersättning för gjorda investeringar i Kommunens fastigheter (328 
117 000 kr – 6 129 987 kr = 321 987 013 kr), vilket innebär att beloppet kommer belasta resultatet 
i TKAB (se nedan angående redovisningsmässiga konsekvenser). 
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6.3 STÄMPELSKATT

SLUTSATS: 31 438 695 kr 

- Skattesatsen är 4,25 %

Skattesatsens storlek fastställs i 8 § lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter. Enligt fösta stycket är 
denna 1,5 % och enligt andra stycket 4,25 % för juridiska personer om inte något av undantagen i p. 1-4 är 
tillämpliga. Inga av undantagen är tillämpliga på TKAB.

- Marknadsvärde eller taxeringsvärde?

Skatten beräknas genom att skattesatsen multipliceras med det högre av ersättningen och taxeringsvärdet. Saknas 
särskilt taxeringsvärde görs jämförelsen i stället med ”det värde som inskrivningsmyndigheten, med ledning av intyg av 
sakkunnig eller annan utredning, bedömer att egendomen hade vid tidpunkten för upprättandet av den handling på 
vilken förvärvet grundas.” Det är således marknadsvärdet som kommer vara bestämmande om inte taxeringsvärdet är 
högre (se tabell på nästa sida).
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6.3 STÄMPELSKATT
Fastighet Objektnamn Marknadsvärde Taxeringsvärde Stämpelskatt (4,25 %)

KOMMUNENS BESTÅND
Tierp 127:1 Aspenskolan 60 000 000 kr - kr  2 550 000 kr 
Tierp 11:2, 4:68 Högbergsskolan 148 500 000 kr - kr  6 311 250 kr 
Tierp 84:11 Centralskolan 39 000 000 kr - kr 1 657 500 kr 
Tierp 89:8 Humlegården 5 400 000 kr - kr 229 500 kr 
Tierp 58:1 Industrihuset 63 000 000 kr 13 153 000 kr 2 677 500 kr 
Tierp 2:67 Vegavallen 39 000 000 kr - kr 1 657 500 kr 
Tierp 134:1 Aspenbadet 14 000 000 kr - kr 595 000 kr 
Vallskoga 1:120 Sjukarby ridanläggning 17 500 000 kr 12 298 000 kr 743 750 kr 
Tierp 75:1 Kulturhuset Möbeln 45 700 000 kr 22 679 000 kr 1 942 250 kr 
Tierp 27:8 Kommunhuset 22 000 000 kr - kr 935 000 kr 
Yttrö 55:1 Tallbacksskolan/förskola 13 000 000 kr - kr 552 500 kr 
Mehede 3:43 Mehede skola/förskola 9 700 000 kr - kr 412 250 kr 
Libbarbo 3:1 Örbyhus skola/förskola 54 500 000 kr - kr 2 316 250 kr 
Hovgårdsberg 1:16 Vendels skola/förskola 12 300 000 kr - kr 522 750 kr 
Pesarby 2:60 Tobo skola/förskola 6 000 000 kr - kr 255 000 kr 
Libbarbo 8:3 Fyrklövern 7 800 000 kr - kr 331 500 kr 
Libbarbo 1:179 Örbyhus Sporthall 11 600 000 kr - kr 493 000 kr 
Libbarbo 1:179 Vendelbadet 7 000 000 kr - kr 297 500 kr 
Jörsön 1:310 Bruksskolan/förskola 32 500 000 kr - kr 1 381 250 kr 
Jörsön 1:32 Solgläntan 10 300 000 kr - kr 437 750 kr 
Jörsön 1:310 B-huset Söderfors 2 900 000 kr - kr 123 250 kr 
Jörsön 9:2 Bruksvallen 3 500 000 kr 3 734 000 kr 158 695 kr 
Nöttö 50:46 Björkängsskolan 25 300 000 kr - kr 1 075 250 kr 
Nöttö 50:47 Gullvivan 7 000 000 kr - kr 297 500 kr 
Skärplinge 1:77 Ol-Andersskolan 33 300 000 kr - kr 1 415 250 kr 
Skärplinge 1:76 PEK-hallen 24 700 000 kr - kr  1 049 750 kr 
Hållnäs 1:6 Hållnäs skola/förskola 15 700 000 kr - kr 667 250 kr 
Hjälmunge 1:41 Brandstation Hjälmunge 700 000 kr - kr 29 750 kr 
Tierp 1:1 Stationshus 3 300 000 kr ?* 140 250 kr 
Göksnåret 7:228 Friluftsgård (kollot) 4 300 000 kr 2 042 000 kr 182 750 kr 

TOTALT: 31 438 695 kr

* För denna fastighet saknas uppgift om taxeringsvärde.

Notera att summan utgör ett maxbelopp. 
Genomförs fastighetsregleringar kommer 
beloppet bli lägre (som lägst 14 446 945 
kr, dock tillkommer kostnader för 
regleringen).
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Förvärvar TKAB resterande fastigheter från Kommunen så bokförs dessa som materiella anläggningstillgångar, 
byggnader och mark i TKAB:s redovisning. 

Antingen ersätts TKAB för de förbättringarna på annans fastighet som de enligt upprättade avtal har rätt till 
innan förvärvet av fastigheterna eller avräknas de i försäljningspriset. Förbättringsutgifter på annans fastighet 
rubriceras också om som byggnader och mark då TKAB nu äger fastigheterna (förutsatt att 
förbättringsutgifterna på annans fastighet ersätts alternativt avräknats i köpet). Ersätts inte TKAB för 
förbättringsutgifterna så skrivs de ned och belastar resultatet med motsvarande belopp (preliminärt 328 117 
000 MSEK minus 6 129 987 MSEK). 

Använder TKAB olika avskrivningstider för byggnader och mark och förbättringsutgifter på annans fastighet 
kan det få effekt framåt i TKAB:s redovisning då avskrivningstiden ändras.

Kommunen redovisar en realisationsvinst för försäljningen då marknadsvärdet är högre än det bokförda värdet 
på fastigheterna även om förbättringsutgifterna på annans fastighet som TKAB lagt ned beaktas i 
prissättningen. 

6.4 REDOVISNINGSMÄSSIGA
KONSEKVENSER
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6.5 SKATTEKONSEKVENSER

Inkomstskatt:
 Kommunen beskattas inte för kapitalvinster av försäljningen.

Moms: 
 Kommunen har i princip inte genomfört några investeringar de senaste 10 åren som kan föranleda jämkning.

 I samband med överlåtelsen av fastigheterna till TKAB ska investeringsmoms som ligger inom korrigeringstiden (tio år) och som ersatts inom 
kommunkontosystemet återbetalas (se Lindahls utredning, s. 16 f.). För att TKAB ska kunna ansöka om återbetalning måste Kommunen
upprätta jämkningshandling som överlämnas till TKAB. Genom att planera överlåtelserna med hänsyn till jämkningsskyldigheten kan 
återbetalningsskyldighet undvikas.
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6.6 NEDSKRIVNINGSBEHOV

Ersätter Kommunen TKAB för de förbättringsutgifter de lagt ned avseende fastigheterna så bokförs 
förbättringsutgifterna som en ökning av Kommunens bokförda värde på fastigheterna. Säljer 
Kommunen därefter fastigheterna till TKAB till marknadsvärdet så uppstår inget nedskrivningbehov 
då det bedömda marknadsvärdet överstiger det bokförda värdet på fastigheterna inklusive 
nedlagda förbättringsutgifter. Alternativt kan de nedlagda förbättringsutgifterna avräknas i köpet, 
resultatet blir detsamma.

Då marknadsvärdet är högre än de bokförda värdena uppstår en realisationsvinst i Kommunens 
redovisning.
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6.7 FINANSIERING

Om Bolaget förvärvar: 739 500 000 kr 

A) Externt lån (möjligt men risk för bakslag i form av högre hyror för Kommunen. Kommunen i borgen? -Isf
marknadsmässig borgensavgift för att det inte utgöra statsstöd)

B) Förvärv på revers (Dessutom behöver räntan vara marknadsmässig för att inte utgöra statsstöd)

C) Kommunen tillskjuter fastigheterna som ett aktieägartillskott (ej närmare utrett)

Se även Lindahls utredning, s. 18 f.

- Ränteavdragsbegränsningar? (Lindahls utredning, s. 19 f och Arbetsgruppen, s. 11): 
 Lån från kommunen: ej avdragsrätt

 Lån från extern finansiär: begränsad avdragsrätt

- Val av finansiering påverkar hyresnivåerna
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6.8 SALE-AND-LEASE BACK

Är det fråga om finansiell leasing?

- Klassificering av varje enskilt fall
 Befintliga hyresavtal och upplägget används inte som säkerhet för transaktionen

 Men oklart läge

- Innebär krav på redovisning inom TKAB och Kommunen – extra administration och 
uppföljning i fråga om hyresavtalen och framtida tilläggsavtal (Arbetsgruppens 
utredning, s. 13 f.)
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7. HYRESAVTALEN

Situationen efter TKAB:s förvärv

- Redan pågående hyresförhållanden – ingen skillnad i sak annat än att första 
ledet (Kommunen – TKAB) stryks. Resultatet blir att allt ägande samlas hos TKAB

- ingen skillnad för verksamheterna i lokalerna – befintliga avtal står sig.
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• Ingen skillnad i hyreskostnad för verksamheten. Dock uppdagats att underhållsbehovet 
inte kompenseras enligt nuvarande hyresnivå, vilket innebär risk för att hyresnivån på 
sikt kommer att behöva höjas (oavsett vilken aktör som kommer att äga fastigheterna).

• En skillnad är dock att finansieringskostnader ska täckas av hyran, vilka blir högre om 
TKAB ska förvärva beståndet, än om Kommunen gör det. 

• Vid försäljning erhåller Kommunen en intäkt motsvarande marknadsvärdet på 
fastigheterna. Kommunen kommer dock sannolikt behöva betala borgensavgift för att 
garantera TKAB:s finansiering.

• Besluta om alternativa hyressättningsmodeller: marknadshyra / självkostnadshyra
 Dock enligt Lindahl s. 18 finns risk för att Kommunen beskattas som för uttag  om hyresnivån inte 

motsvarar marknadsmässig hyra.

SLUTSATSER OCH 
REKOMMENDATIONER
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Alternativ 1 KOMMUNEN

 Ägarstyrning – långsiktigt strategiskt 
ägande, ökat inflytande, översyn och 
undvarande av organisatoriska merkostnader 
(administration, tvister m.m.)

 Stämpelskatt: 2,9 mkr

 Ansvar för förvaltning (möjlighet till centrala 
upphandlingar)

 Kostnad om avslut av ränteswappar 3 mkr

 Avdrag för TKAB:s investeringar? Generellt 
nej eftersom reglerat i hyresavtalet. (jfr krav 
på marknadsmässighet)

 SKR:s utredning ”Äga eller hyra 
verksamhetslokaler”  dyrare att hyra (efter 
generellt 10 år)

Alternativ 2 TKAB

 Kommersiella fördelar – aktör med 
förtroende och upparbetad kompetens på 
marknaden och med personal.

 Finansiering av affären behöver säkras (risk 
för hyreshöjningar)

 Stämpelskatt: 31,5 mkr

 Indexreglering av hyran inte korrekt

 Omreglering av hyresförhållandena med 
kommunen för att säkerställa korrekta villkor 
samt att det inte är fråga om finansiell leasing.

SLUTSATSER OCH 
REKOMMENDATIONER
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Alternativ 1 KOMMUNEN Alternativ 2 TKAB
Stämpelskatt 2 892 465 kr 14 446 945 - 31 438 695 kr 
Inkomstskatt

Försäljningen av 
fastigheterna

- 14 165 640 kr Beskattas ej hos kommunen.

Värdeminskningsavdrag Ska återföras till den del de överstiger förlusterna 
(intäktspost). 

Investeringar i Kommunens 
fastigheter

Orsakar avdragsgill kostnad om 328 117 000 kr. I samband med att hyresavtalen upphör ska 6 129 987 kr betalas 
av Kommunen till TKAB. Intäkten kvittas mot kostnaden.

Försäljning av TB Kapitalvinst eller förlust ska inte tas upp eftersom 
näringsbetingade andelar.

Ej aktuell

Nedskrivningsbehov Eftersom Kommunen inte ersätter TKAB fullt ut för det 
bokförda värdet på förbättringsutgifter på annans 

fastighet så uppstår det en förlust för TKAB.

Då marknadsvärdet är högre än de bokförda värdena 
uppstår en realisationsvinst i Kommunens redovisning.

Moms * Investeringsmomsen ska återbetalas.
* Utökad möjlighet för kommunen att dra av moms (gäller 

dock endast 4 objekt). 
* Kommunen har mer utökad rätt att dra av moms på 
lokaler i vilka icke-momspliktig föreningsverksamhet 

bedrivs.

* Inga investeringar som kan föranleda jämkning.

Finansiering Måste lösa skulder om 570 047 000 kr samt avsluta 
ränteswappar till kostnad om 3 000 000 kr.

Måste finansiera förvärvet om 739 500 000 kr.

SLUTSATSER OCH 
REKOMMENDATIONER 
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KONTAKT

KRZYMOWSKI advokater AB
Box 44047, 100 73 Stockholm
ak@krzymowski.com
08-10 42 12

Besök: Hägerstensvägen 328, Mälarhöjden
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Sammanfattning 
Kommundirektören har tillsammans med en styrgrupp och projektgrupp sett över 
fastighetshanteringen i Tierps kommun utifrån vilka konsekvenser en överflyttning 
av kommunens fastigheter till Tierps kommun fastigheter AB skulle medföra, 
alternativt om kommunen skulle köpa tillbaka fastigheter från Tierps 
kommunfastigheter och återta förvaltningen. 
 
Utredningen ser inga juridiska hinder för något av alternativen och har försökt 
belysa vissa ekonomiska konsekvenser samt belysa eventuella konsekvenser 
avseende näringsliv och demokrati. 
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Bakgrund 
Denna utredning är ett komplement till tidigare utredningar av Lindahl (PM 
Omstrukturering av fastighetsbestånd Juni 2020) samt PWC (Tierps kommun - översyn av 
fastighetshantering) vilka bör beaktas tillsammans med denna skrivelse. 

Enligt beslut av Kommunstyrelsen, Hantering av fastigheter inom Tierps kommun, daterad 
2021-04-07, diarienummer: KS 2021/391, har en styrgrupp och projektgrupp fått i uppdrag 
att komplettera de tidigare beställda utredningarna av Lindahl (PM Omstrukturering av 
fastighetsbestånd Juni 2020) samt PwC (Tierps kommun - översyn av fastighetshantering). 
Styrgruppen har även anlitat externt juriststöd, se bilaga PM Kilpatricks Townsend, för att 
belysa det mest fördelaktiga och lämpliga tillvägagångsättet utifrån uppdragets 
frågeställningar: 

1) Delvis överflyttning av fastigheter till TKAB  

2) Överföring av alla fastigheter samtidigt till TKAB  

3) Succesiv överflyttning av alla fastigheterna till TKAB  

4) Återgång till kommunal förvaltning av fastigheterna 

Utifrån detta ska ett antal perspektiv belysas: 
 
Ekonomi: påverkan på likviditet, in-house perspektivet, fastigheternas värde, moms, 
swaparna, stämpelskatt, ekonomisk påverkan på kort och lång sikt, reavinster 
 
Näringsliv: relationen till lokala näringslivet – upphandling av drift av fastigheter 
 
Verksamhet: vad tillför värde till verksamheterna, lojalitet/konflikter, 
kompetensförsörjning, vård av fastigheterna 
 
Demokrati: föreningar, momsbefriade verksamheter, insyn och transparens 
 
Juridik: övergripande analys utifrån alla ovanstående perspektiv 
 
Ägande: Se över vilka fastigheter som ev. ska avyttras externt 
 
Under  2012  beslutade  Tierps  kommun  (Kommunen)  att  bilda  ett fastighetsbolag,  
Tierps  Kommunfastigheter  AB  (TKAB). Uppdraget för TKAB är att äga och förvalta  
Kommunens fastigheter (undantaget de fastigheter som ägs och förvaltas av det kommunala 
bostadsbolaget  AB  Tierpsbyggen  (ABTB).  Ett av syftena med bildandet av TKAB var att 
kommunen inte skulle ha inflytande över förvaltning, drift och underhåll. ABTB hade en 
organisation som redan hade kompetensen avseende drift och underhåll och den kunde 
förstärkas med större volymer som medförde möjlighet att öka kompetensen inom bolagen. 
TKAB köper samtliga personaltjänster från sitt dotterbolag ABTB. Att underhållet skulle 
flyttas över till ett bolag var för att kommunen inte skulle använda avsatta medel för 
underhåll till annan verksamhet som det lätt blir och har varit.  
 
Avsikten  vid bildandet var att Kommunens fastigheter skulle överlåtas till TKAB 
successivt under en  tioårsperiod  baserat  på  en  förvärvsplan  som  togs fram  i  samband  
med beslutet. TKAB  har i stor utsträckning förvärvat fastigheter i enlighet med planen. 
Den största koncentrationen av fastigheter har ännu inte förvärvats av TKAB utan 
förvärven var planerade att ske inom de kommande åren. 
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De fastigheter som ännu inte förvärvats hyr TKAB idag från Kommunen och Kommunen 
hyr sedan  fastigheterna från TKAB. I hyran ingår då fastighetsförvaltning och lokalvård. 
Se utredningen från Lindahl, dessa hyresavtal är egentligen köp av tjänst. 

Det finns i dagsläget inte en genomarbetad utvärdering av om förväntade mål med att bilda 
ett fastighetsbolag har uppnåtts och har inte heller utvärderats inom detta uppdrag. Det är 
dessutom svårt att få fram en ekonomisk utvärdering då fastigheternas underhåll var kraftigt 
eftersatt i samband med att bolaget tog över förvaltningen. 

Syfte 
Syftet med utredningen är belysa vad de olika alternativen skulle kunna få för konsekvenser 
och peka på ett alternativ. 

Omfattning 
Utredningen har tittat på juridiska aspekter, utifrån ekonomi har utredningen tittat på 
bokförda värden men har inte ytterligare fördjupat sig i skatterättsliga och ekonomiska 
konsekvenser ytterligare än tidigare utredningar. Utredningen har inte fördjupat sig i 
verksamheternas uppfattning av förvaltningen utan har endast utgått från ett förvaltnings- 
och ledningsperspektiv. 

Metod 
Projektgruppen har haft möten och diskuterat utifrån sina erfarenheter och kompetenser och 
har utifrån det sedan granskat ekonomiska värden och styrdokument.  

Styrgrupp: 

Helena Carlsson, Kommundirektör, Tierps kommun 

Roger Kjetselberg, VD TKAB 

Jenny Ljungvall Cardoso Kommun- och upphandlingsjurist, Tierps kommun 

Projektgrupp 

Helena Carlsson, Kommundirektör, Tierps kommun 

Roger Kjetselberg, VD TKAB 

Jenny Ljungvall Cardoso, Kommun- och upphandlingsjurist, Tierps kommun 

Cecilia Martinell, förvaltningsekonom, Tierps kommun 

Veikko Nielmi, Ekonomidirektör, Tierps kommun 

Tommy Kjärsgård, lokalsamordnare, Tierps kommun, 

Patrik Helgesson, fastighetschef, AB Tierpsbyggen 

Ulrika Kregert, fastighetsförvaltare, AB Tierpsbyggen 
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Anders Norrström, ekonomichef, AB Tierpsbyggen 

 

Granskning och tolkning av följande styrdokument: 

Bolagsordningen, aktiebolagens regelverk som tillsammans med lagstiftning fastställer 
ramarna för verksamheten.  

Ägardirektivet som fungerar som ett komplement till bolagsordningen. Av ägardirektivet 
framgår ägarens förväntningar och krav på bolaget. Vidare behandlar affärsplanen bolagets 
planer och prognoser.  

Affärsplanen utgår från bolagsordning, ägardirektiv och lagstiftning och är bolagets 
övergripande plan. 

Ekonomiska kalkyler utifrån bokförda värden och skattelagstiftning. Ekonomgruppen har 
också tittat på frågeställningar kring redovisningstekniska frågor. Sakkunniga revisorer har 
delvis tillfrågats. 

Granskning av frågeställningar utifrån gällande rätt avseende upphandling, statsstöd och 
fastighetsrätt. 

En kort sammanställning från kommunens lokalsamordnare hur verksamheterna har 
återkopplat kring nuvarande förvaltning. 

 

Resultat  
1) Delvis överflyttning av fastigheter till TKAB? 

 
En delvis överflyttning har tolkats som att endast de fastigheter där det finns en strategisk 
vinning för koncernen ska flyttas över till TKAB. Frågan går att besvara utifrån ändamålet 
med TKAB och den kompetens som finns i bolaget. Utifrån ett ekonomiskt perspektiv finns 
det egentligen inga skäl att utreda frågan separat från den ekonomiska kalkyl som bör ligga 
till grund för försäljning av hela fastighetsbeståndet, eller återgång av samtliga fastigheter 
till kommunen. 

Nedan kommer en redovisning av hur projektgruppen bedömer att en delvis överföring kan 
vara aktuell om inte avsikten med punkt 1 är att beståndet ska frysas i  nuläge. 

I beståndet finns i dag fastigheter som projektgruppen har valt att kategorisera utifrån de 
styrdokument som gäller för TKAB: 

1. Fastigheter som ska föras över till TKAB, med stöd av de i dag befintliga 
styrdokumenten med kommunal hyresgäst 

2. Fastigheter som ska föras över till TKAB, där styrdokumenten gör gällande 
att TKAB utifrån proaktiv förvaltning och i dialog med Kommunen ser 
framtida behov av kommunal verksamhet eller utveckling av kommunen.  

3. Fastigheter där det inte finns stöd i styrdokumenten och de bör då således 
fortsätta förvaltas av kommunen 
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4. Fastigheter som redan är överförda till TKAB  
 

Ägardirektiven ger vid handen att TKAB ska tillhandahålla fastigheter som används till 
kommunal verksamhet helt eller delvis. Kommunal verksamhet är inte definierat, det 
fastställs dock att skattefinansierad verksamhet ska ha en hyra enligt 
självkostnadsprincipen. Bolaget ska agera strategiskt och proaktivt avseende kommunens 
fastighetsinnehav.    

I Tierps kommun finns ett antal fastigheter som är skyddade av Kulturmiljölag (1988:950). 
Det är bland annat, Engelska parken i Söderfors bruk, Änkehuset i Söderfors bruk, 
Söderfors bruk och Lancashiresmedjan i Karlholms bruk.  

Vid dessa byggnadsminnen ligger fastigheter som idag ägs av Tierps kommun och som 
delvis förvaltas av TKAB. Dessa byggnader har dock ingen kommunal verksamhet och kan 
inte heller ses som strategiska för kommunens utveckling. Det tycks således vara en bättre 
lösning att dessa fastigheter skulle stå kvar i Kommunens ägo, då det fyller andra 
funktioner än vad som ingår i TKABs förvaltningsuppdrag. 

Utifrån det resonemanget torde det också stå Kommunen fritt att bestämma var 
förvaltningsuppdraget för dessa fastigheter bör ligga. 

Fastigheter där det inte finns stöd för att de skulle övergå till TKAB i styrdokumenten är 
följande 

 
 

 

Följande fastigheter skulle övergå till TKAB  om en delvis övergång ska ske i enlighet med 
antagna styrdokument:  

Lancashiresmedjan, 
Karlholm 

Kvarnen, Skärplinge Grekiska templet, 
Söderfors 

Brandstationen, Söderfors  

Slaggstenshuset, 
Söderfors 

 Masugnen, Tobo Båtstavikens garage, 
Söderfors 

Aspenskolan, Tierp Möbeln, Tierp Brandstationen, 
Hjälmunge Uppsala 
brandförsvar 

Solgläntan, Söderfors 

Högbergsskolan, 
Tierp 

Kommunhuset, Tierp Örbyhus sporthall, 
Örbyhus 

Bruksvallen, Söderfors 

Centralskolan, Tierp Kyrkskolan,  
Tierps Kyrkby 

Vendelbadet, Örbyhus Bruksskolan, Söderfors 

Humlegården, Tierp Tallbacksskolan, 
Månkarbo 

Palettensförskola, 
Örbyhus 

Björkängskolan, 
Karlholm 

Industrihuset, Tierp Mehedeby skola, 
Mehedeby 

Regnbågens förskola, 
Tobo  

Gullvivans förskola, 
Karlholm 

Vegavallen, Tierp Hållnässkola, 
Edvalla 

Vendel skola Ol-Andersskolan, 
Skärplinge 

Aspenbadet, Tierp Sjukarby ridanläggning, Tierp 
 

PEK-hallen, Skärplinge 
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Utifrån ett proaktivt förvaltande tolkas styrdokumenten att följande fastigheter skulle gå 
över till TKAB:  

 
 

Ängskärs lägergård, 
Ängskär 

Stationshuset, Tierp 

 

 

 

 

 
Fastigheter som TKAB äger med kommunal hyresgäst är: 

 

 

 
 

Fastigheter där kommunen ser framtida behov av kommunal verksamhet. 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

Gula Villan, Tierp, 
hyrs av IFO, 
beroendemottagnigen 

Bäggeby, Tierp, 
hyrs av IFO, AME, 
Arken och 
Ungdomsenheten 

Centralhallen, Tierp, 
hyresgäst K & F, 
Utbildning 

 

Kvarnbackens 
förskola, Tierp, 
hyresgäst Utbildning 

Vallskoga, Tierp, 
ingen hyresgäst, 
tom fastighet som 
ska bebyggas med 
förskola 

Ängsvägen 17, 
Örbyhus, hyresgäst 
VoO 

Linneans förskola, 
Skärplinge, 
hyresgäst 
Utbildning 

Grevegatan 27, 
Tierp 

Crosshallen, Tierp Centralgatan 3, Tierp Månkarbogården, 
Månkarbo 
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Ekonomi: 

Likviditet: Här belyses frågeställning 1-3, stämpelskatten beror då på hur mycket som 
säljs, ett svar på fråga 1 kan ju vara att beståndet får vara orört och att bara avtalen och 
förvaltningen ändras. Om alla fastigheter säljs påverkas likviditeten eftersom en omfattande 
stämpelskatt på upp till 25 miljoner kr beroende på hur fastigheterna värderas och hur 
många som kan regleras in, ska betalas till staten vid försäljning till aktiebolag (4,25% av 
köpeskillingen). (Uträkningen är preliminär och baseras på nuvarande bokförda värden 
och inte på en eventuell kommande värdering). Vid fastighetsreglering ska en 
förrättningskostnad betalas som bör beaktas i affären, om parterna ska dela lika på den eller 
om en part ska stå för den överenskommes i det avtal som förrättningen baseras på. PwC 
tog redan 2011 upp att fastighetsreglering skulle eftersträvas för att undvika en för hög 
stämpelskatt, det är dock Lantmäteriet som avgör om en fastighetsreglering är möjlig.1 
 
Både Lindahls utredning samt Kilpatricks PM pekar på att fastigheterna ska värderas till ett 
marknadsmässigt pris som sedan stämpelskatten ska beräknas på.2 
 
In-house perspektivet: Om fastigheterna går över helt till bolaget omfattas inte hyresavtal 
av upphandling och är således inte relevant. Det förutsätter att avtalen är hyresavtal och inte 
förtäckta tjänsteavtal så avtalens utformning och vad som ingår bör utvärderas vid 
tecknande av avtal. Om fastigheterna bara delvis överförs är utredningens bedömning att 
intern upphandling går att nyttja för förvaltningstjänster, det kan dock kräva viss 
omorganisation mellan mor- och dotterbolag. Det är också viktigt att priserna är 
marknadsmässiga då detta påverkar hur bolaget beskattas.3 Enligt PwCs utredning från 
2011 gjorde de då bedömningen att marknadsmässiga priser kunde sättas enligt 
självkostnad då risken är väldigt låg med kommunen som hyresgäst.4 Oavsett reglerna 
gällande intern upphandling måste alla hyresavtal tas fram på nytt och även granskas 
utifrån om de utgör finansiell leasing som påverkar hur kommunen ska redovisa hyran och 
där tillhörande kostnader. 
  
Fastigheternas värde Enligt utredningen från Lindahl5 så måste samtliga fastigheter 
värderas om kommunen ska kunna sälja dem till ett kommunalt bolag. Uppskattad kostnad 
för detta är ca 15000 kr per fastighet, alltså ca 500 000 kr. Om marknadsvärdet är lägre än 
bokfört värde och TKAB tar över fastigheten bör de skriva ner värdet. Det medför också en 
förlust för kommunen. Eventuell förlust för kommunen skulle kunna kompenseras genom 
att ett lägre inköpspris kan medföra lägre hyra eller högre underhåll så att det på lång sikt 
inte påverkar koncernen i stort. 
 
 

 
1 Svensson, Sörndal, Bolagisering av kommunens fastigheter, Tierps kommun, PwC 2011-09-26 
2 Lagerwall, L, Norenäs, T, PM Omstrukturering fastigheter Tierps kommun, Lindahls, 2020-03-30, Scheffer, M, 
Rahtsman; E , PM, Överflyttning fastigheter, Kilpatrick Townsend, 2021-08-27 

 
3 Prissättning vid transaktioner inom koncernen - KR i Göteborg, mål nr 2239--2242-20mfl  

4 Aa Svensson mfl 
5 Se Bilaga PM Omstrukturering av fastighetsbestånd Juni 2020 
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Moms: Avseende möjligheter att hyra ut till momsbefriade verksamheter gäller följande: 

 
Fullt avdrag medges för ingående skatt på inköp som helt avser den del av verksamheten 
som medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning i vissa fall (8 kap. 3 § 
Mervärdesskattelag (1994:200) (ML)). 
 
Avdragsrätt finns inte alls för ingående skatt på inköp som helt avser den del av 
verksamheten som inte medför skattskyldighet (8 kap. 3 § ML). 
 
Avseende att hyra ut till momsbefriade hyresgäster gäller att inte mer än 5 % kan hyras ut 
till icke momspliktig verksamhet utan att det påverkar momsen är nedan: 
 

 För gemensamma inköp, d.v.s. anskaffningar som ska användas eller förbrukas i båda 
verksamhetsgrenarna och som inte låtit sig fördelas med utgångspunkt från 8 kap. 3 § ML, 
ska den ingående skatten bestämmas genom uppdelning efter skälig grund (8 kap. 13 § 
ML). 

 Ingående skatt som gäller gemensamt inköp som till mer än 95 procent ska användas i den 
del av verksamheten som medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning i vissa fall, får 
dras av i sin helhet (8 kap. 14 § första stycket 1 ML). 

 Om mer än 95 procent av verksamhetens totala omsättning medför skattskyldighet eller rätt 
till återbetalning i vissa fall, får ingående skatt som inte överstiger 1 000 kr för ett visst 
gemensamt inköp dras av i sin helhet (8 kap. 14 § första stycket 2 ML). 

Ett bolag har inte rätt att dra moms på fastigheter där det finns verksamhet enligt beslut 
enligt lagen, LSS samt SoL. Den momskompensation som kommunen kan få ersättning för 
på hyran från skatteverket kompenserar inte momskostnaden fullt ut. De flesta boenden ägs 
dock och förvaltas av ABTB så detta är en liten post i sammanhanget, endast fyra 
lägenheter. En kommun däremot får dra fullt moms på detta. 
 
Swapar: Om fastigheterna överförs till bolaget, så kan bolaget ha kvar sina ränteswapar. 
Om fastigheterna ligger kvar i och förs över till kommunen måste troligen Swaparna 
stängas, det finns i alla fall ingen vits med att ha dem kvar, i dagsläget skulle det medföra 
en kostnad om tre miljoner kr. 
 
Investeringar: Enligt Kilpatricks kan avdrag på köpeskillingen för de investeringar som 
TKAB har gjort göras så länge som det sker på marknadsmässiga villkor. Beroende på vad 
som är ett marknadsmässigt värde för en investering kan detta teoretiskt kunna medföra en 
reaförlust alternativt en reavinst för kommunen, men detta kan inte utredningen uttala sig 
om innan en värdering har gjorts av fastigheter och investeringar på objektiva grunder.  
 
Reavinster: Eftersom det i nuläget utan en värdering inte går att uttala sig om reavinst eller 
reaförlust är det svårt för utredningen att ta ställning till eventuella skattemässiga för- eller 
nackdelar. Vid omklassificering av byggnader finns möjligheter för ett bolag att dra av 
kostnader vilket gör att detta bör i så fall utredas separat och går i dagsläget inte att uttala 
sig skarpt om. 
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Finansiering 

Om TKAB skulle förvärva fastigheterna från kommunen skulle det enligt bokfört värde 
handla om 546 379 000 kr som ska finansieras. 

Enligt PwC så kan finansiering ske på olika sätt, om kommunen har fastigheterna belånade 
kan bolaget i samband med överlåtelsen troligen ta över dessa lån och villkor. 

I de fall fastigheterna inte är belånade av kommunen kan fastigheterna överlåtas mot revers. 
I de fall reversen innehåller en räntefaktor måste effekten av den hanteras i de nya 
räntebegränsningsregler som numer finns. 

En del av reversen skulle mycket väl kunna lösas med en kvittningsemission där 
emissionen delas mellan eget kapital(bundet kapital) och överkursfond (fritt eget kapital) 

Det går att gå ut på öppna marknaden och söka finansiering men om bolaget tar upp lån för 
att finansiera köpet så kommer det att slå tillbaka på kommunen i form av högre hyror. Men 
då det är en och samma familj synes det oekonomiskt att ta upp lån om de inte redan är 
belånade.6 

 
  

4) Återgång till kommunal förvaltning av fastigheterna 
 
Projektgruppen har förstått detta som att fastigheterna återgår och kvarstår i kommunens 
ägo. Vår bedömning utifrån reglerna om otillåtet statsstöd är att fastigheterna inte behöver 
värderas om kommunen köper tillbaka fastigheterna om det inte finns risk att de är 
bokförda till för högt värde hos TKAB. Kommunen ska ersätta TKAB för de investeringar 
som de har gjort i kommunens fastigheter om fastigheterna inte ska föras över till TKAB. I 
så fall ska Kommunen finansiera 232 643 000 kr som är dels återköp av fastigheter och av 
investeringar gjorda i Kommunens fastigheter. 
 
Moms-  Enligt PwCs utredning ”Tierps kommuns översyn av fastighetshantering”, baserat 
på ett skatterättsligt perspektiv med utgångspunkt från gällande lagstiftning och 
konsekvenser av dessa är deras bedömning att fastigheterna inte bör överlåtas till TKAB.  
 
En kommun har rätt att dra full moms på fastigheter där det finns verksamhet enligt beslut 
enligt lagen, LSS samt SoL. Detta har inte ett bolag rätt att göra. Den momskompensation 
som kommunen kan få ersättning för på hyran från skatteverket kompenserar inte 
momskostnaden fullt ut. Inom ramen för detta uppdrag är det inte av stor relevans då de 
flesta boendena ägs av ABTB och inte TKAB. 
 
En kommun har rätt att dra full moms på fastigheter där det stadigvarande finns 
föreningsverksamhet som inte är momspliktig. Detta har inte ett bolag rätt till, och 
kommunen har inte heller rätt att få momskompensation för detta.  
 

 
6 E-post från Maria Wigenfeldt PwC 8 septemer 2021 
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Swapar-Tierps kommun använder sig inte av ränteswapar. Om kommunen återtar 
fastigheterna så måste TKABs swapar hanteras. Nordeas preliminära bedömning är att de 
måste stängas till en kostnad av tre miljoner kronor, men de har inte haft ett motsvarande 
ärende tidigare.   
 
Stämpelskatt- Om kommunen köper samtliga av TKABs fastigheter så ska kommunen till 
staten betala stämpelskatt om ca 2 600 000kr baserat på 1,5% av bolagets bokförda värden.  
 
Ekonomisk påverkan på lång och kort sikt 
 

Ej avdragsgill ränta- En kommun betalar inte statlig skatt och påverkas inte av 
ränteavdragsbegränsningarna.  

Reavinster- En kommun betalar inte statlig skatt, eventuella vinster vid extern försäljning 
av fastigheter såsom tex Brandstationen innebär ingen skattekostnad.  

 

Näringsliv 
1) Delvis överflyttning av fastigheter samt 4) alla fastigheter går tillbaka 
till kommunen 
 
Om kommunen behåller delar av sitt fastighetsbestånd alternativt hela beståndet har 
kommunen olika möjligheter att hantera förvaltningen. Ett är att förstärka sin interna 
organisation med en starkare beställare som beställer förvaltning av fastigheterna genom 
externa upphandlingar, beroende på hur organisationen ser ut kan omfattningen av 
förvaltningen variera, man kan upphandla ett helhetskoncept motsvarande TKAB, 
alternativt endast drift. Kommunen kan även välja att göra en intern upphandling av 
förvaltning motsvarande vad vi har i dagsläget, alternativt att TKAB kan vara med och 
lämna anbud i en annonserad upphandling. Inget av alternativen är kostnadsdrivande i 
förhållande till nuvarande organisation, men har heller inga stora fördelar, se vidare 
resonemang under avsnitt verksamhet. 
 
 
2) Överföring av alla fastigheter till TKAB samtidigt, 3) successiv 
överföring 
 
TKAB nyttjar Kommunens upphandlingsresurser och arbetar med upphandling i enlighet 
men de styrdokument som är antagna i Kommunen. TKAB köper 35 %, varav 22%  
lokalvård, av sina tjänster internt av ABTB, resten, det vill säga 65 % köps externt och 
annonseras i enlighet med Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). TKAB 
arbetar i nära samarbete med Kommunens upphandlingsenhet med att utveckla arbetet 
inom upphandling med upphandlingsförfaranden som är mer relevanta för marknaden och 
öppnar upp för fler leverantörer utifrån de behov som finns för att optimera förvaltningen 
av de lokaler som nyttjas av kommunens verksamheter och i enlighet med antagna riktlinjer 
inom kommunkoncernen. 
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Om fastigheterna går över till TKAB är det TKAB som helt självständigt sköter drift och 
förvaltning och gör eventuella affärer avseende förvaltning och drift av fastigheter. Som ett 
kommunalt bolag ska även TKAB upphandla enligt LOU och offentlighetsprincipen gäller 
de handlingar som finns i bolaget, således borde det inte påverka det lokala näringslivet 
nämnvärt huruvida fastigheterna ägs av kommunen eller TKAB. Som angivet ovan arbetar 
TKAB redan idag utifrån Kommunens antagna styrdokument gällande upphandling och alla 
upphandlingar har ett koncernperspektiv, detta påverkas inte av huruvida fastigheterna ägs 
eller inte av TKAB. 

 

Verksamhet 
 
1) Delvis överföring , 2-3 alla fastigheter överförs 
TKAB har sedan det bildades samlat på sig erfarenhet och rekryterat utifrån kompetens i 
förhållande till förvaltningsuppdraget. TKAB har i förvaltaruppdraget fortsatt utveckla 
långsiktiga styrincitament och utifrån numera gällande standard i fastighetsförvaltning 
arbetat med långsiktig struktur och ändamålsenliga prioriteringsunderlag. Detta avspeglas i 
energieffektivisering, underhållsplaner, styr och automation i fastigheterna, övervakning av 
beståndet och en organisation som bättre fångar upp och prioriterar behovet av åtgärder för 
fastigheternas bästa. Organisationen tillhandahåller förutsättningar för att i 
kommunkoncernen vara ett stöd gällande fastighetsförvaltning genom specialistkunskap. 
Motsvarande kompetens finns inte idag på kommunen.  
 
Om delar av eller samtliga fastigheter förs över till TKAB och förvaltningen ingår i 
hyresavtalen skulle det administrativt för kommunen kunna innebära: 
 
Finansiell leasing-Enligt Rådet för kommunal redovisning R5-Leasing samt deras idéskrift 
Redovisning av leasing och hyresavtal samt Gävle kommuns Revisionsrapport - 
Granskning av Gävle kommuns redovisning av leasing av fastigheter, så kan långa 
hyresavtal enligt en lösning Punkt 1-3 innebära finansiell leasing.  
 
Detta innebär kortfattat: 
 
 Kommunens balansräkning påverkas. Alltså, trots att kommunen överlåter 
fastigheterna, så måste kommunen ändå ta upp tillgångar och skulder motsvarande 
leasingavtalen. 
 
 Bolaget och kommunen måste ta fram rutiner för att klassificera leasingavtal 
och dokumentera klassificeringen.  
 Det går inte att fakturera en ”all inclusive hyra”. Tex  förvaltning, 
inventarier, fastighetsskatt osv avser ”variabla avgifter” och måste specificeras för sig och 
ska inte tas upp som skuld i kommunens balansräkning.  Mark ska dock avse operationell 
leasing.  Så fort som avtal ändras, eller tilläggsavtal görs, så måste kommunen och bolaget 
ändra i redovisningen. Detta ställer högre krav på avtalen och på fakturorna och 
administrationen ökar markant.  
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För att kunna bedöma om det skulle vara finansiell leasing måste varje avtal granskas och 
bedömas för sig och under sina egna förutsättningar. Det är alltså möjligt att skriva nya 
avtal och kunna teckna dem utifrån vissa premisser för att undvika finansiell leasing men 
det är inte säkert att samtliga avtal kan undvika att kategoriseras som finansiell leasing. 
 
 

4 Kommunen tar över förvaltningen 
 
Det blir ingen finansiell leasing om kommunen äger fastigheterna. I övrigt måste 
kommunen upprätta en organisation eller upphandla en förvaltare, alternativt teckna rena 
förvaltningsavtal med TKAB. Ur ett verksamhetsperspektiv skulle antagligen de brister 
som i dag uppfattas kvarstå oavsett lösning vem som äger och förvaltar fastigheterna. 
Kommunens verksamheter har olika krav på sin förvaltare och olika förväntningar. 
Verksamheterna är sällan insatta i eller intresserade av fastigheternas ekonomiska 
livslängd, vilket var ett av skälen till att förvaltningen övergick till ett bolag för att ”säkra” 
underhållsfinansiering. Detta har inte varit tydligt ut mot hyresgästerna och utan prissatta 
underhållsplaner är detta svårt att följa upp. För verksamheterna är det främst nyttan de kan 
ha av nyttjandet av lokalen som är fokus och här kan det uppstå kommunikationsbrister och 
misstroende mellan verksamhet och förvaltare, risken är dock stor att samma problem 
uppstår med en teknisk enhet eller externt upphandlad förvaltare. 
 
Avseende styrning av förvaltare av lokalerna ska detta styras genom avtal, oavsett om det 
är en extern upphandling eller om uppdraget utförs av TKAB. Om uppdraget ska skötas av 
en förvaltning måste uppdraget ändå definieras ut mot verksamheterna motsvarande ett 
avtal, således handlar det snarare om att klargöra och formalisera uppdraget, än vem som 
sköter det. I dagsläget har utredningen svårt att se att man inom kommunen skulle kunna 
bygga upp rätt kompetens för att förvalta uppdraget själv. 
 
 

Demokrati 
1) – 3) Delvis eller hel överföring av fastigheter 
 
Ett kommunalt bolag faller under offentlighetsprincipen och ska lämna ut allmänna 
handlingar, så insynen torde förbli densamma. Sedan styrs inte bolaget av de kommunala 
organen utan styrs utifrån Aktiebolagslagen, vilket innebär att det inte styrs på samma sätt 
av nämnder som en förvaltning. Om ägaren vill ha ett större inflytande krävs det tydliga 
strategier och att de beslut som ägaren vill ska verkställas av bolaget måste tas upp på 
bolagsstämman för att fastställas. Viss förvaltning kommer alltid att vara styrelsens och 
VDs ansvar. För att ha ett demokratiskt inflytande på ett kommunalt bolag så krävs 
utarbetade strategiska styrdokument från ägaren. Ett formellt och informellt samarbete. En 
strategisk uppföljning på utvalda områden där ägaren och Kommunstyrelsen följer upp att 
bolaget arbetar utifrån sitt syfte och inom den kommunala kompetensen. Ägaren kan utifrån 
detta sedan göra bedömningen om bolaget uppfyller sitt syfte eller om det ska läggas ned, 
de demokratiska organen kan inte gå in och detaljstyra verksamheten, men kan strategiskt 
styra kommunkoncernen utifrån ett gemensamt syfte.  
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Gällande möjligheter att hyra ut till föreningar gäller följande: Om en förening hyr ett helt 
utrymme så kan kommunen dra all momsen vid investeringar, men ett fastighetsbolag får 
inte dra av moms om hyresgästen inte är momspliktig. 

Om ett bolag har hyresgäster över 5 % av lokalytan som ej är momspliktiga så kan bolaget 
inte dra hela momsen på hela gemensamma verksamheten. Det innebär att om en fastighet 
har 92 % momspliktigyta, alltså 8 % inte är momspliktig får bolaget dra av 92 % av 
momsen på fastighetsgemensamma kostnader i stället för 100 %. Idag hyrs ungefär 3,3 % 
ut till icke momspliktiga verksamheter, så det finns ett större utrymme för uthyrning än vad 
det finns efterfrågan. Det finns inte tillräckligt mycket yta, ca 2030 kvadratmeter för 
uthyrning i kommunkoncernens lokaler för att komma över 5 %. 
 

4) Förvaltningen återgår till kommunen 

Om kommunen äger alla fastigheter finns det ingen begränsning avseende momspliktig 
verksamhet. 
 

Ägande  
Vid försäljning överstigande 1000 basbelopp eller om försäljningen är av principiell 
betydelse ska Kommunfullmäktige yttra sig om försäljningen, likaså vid investeringar 
överstigande 500 prisbasbelopp. 7I övrigt är det bolaget som bedömer om en  fastighet ska 
säljas eller förvärvas om TKAB ska delvis eller helt äga fastigheterna. TKAB har dock 
alltid en dialog med ägaren inför försäljning eller förvärv  i förhållande till uppdraget. 

Om kommunen ska äga samtliga fastigheter beror det på TKABs förvaltningsuppdrag hur 
mycket de ska involveras vid eventuella köp eller försäljningar, men detta ska i så fall 
definieras i ett avtal och de kan inte sälja fastigheter som kommunen äger. 

Slutsatser och avslutande kommentarer eller 
rekommendationer 
Det finns egentligen två alternativ som båda fungerar juridiskt, men som har lite olika 
konsekvenser. 

Det ena alternativet är att  samtliga fastigheter förs över till TKAB, det finns inga skäl att 
göra detta successivt. 

Ekonomiskt skulle det innebära kostnader i stämpelskatt och ett ställningstagande hur 
köpen skulle finansieras. Fastigheterna ska värderas och säljas till marknadsvärde. 
Stämpelskatt utgår även om kommunen köper fastigheter men procentsatsen är då 1, 5 % 
och det rör sig om färre fastigheter. 

 
7 Allmänna ägardirektiv för Kommunkoncernen 13 § 
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Utifrån näringslivsperspektiv innebär det att kommunen inte har inflytande över hur TKAB 
förvaltar och driftar fastigheterna, utan bolaget bestämmer självt vilka delar som ska 
upphandlas externt. Bolaget är dock, liksom kommunen, bundet av LOU, vilket medför att 
det som läggs ut på extern entreprenad konkurrensutsätts på samma villkor som om 
kommunen skulle vara fastighetsägare.  

Avseende föreningsverksamheter och möjligheten till att hyra ut till momsbefriade 
verksamheter hyrs idag ca 3,3% ut och så länge uthyrningsgraden är under 5 % påverkas 
endast de inköp som görs för den ytan och det kan kompenseras med motsvarande 
hyrestillägg, så i dagsläget är detta inte en fråga som påverkar förenings- och näringsliv i 
Tierp. Huruvida detta är en relevant fråga beror på vilken inriktning och hur proaktivt 
kommunen vill arbeta för att upplåta sina verksamhetslokaler till tredje part. I nuläget ligger 
uthyrningsgraden under 5 % och det bedöms inte finnas yta att hyra ut så att 
uthyrningsgraden skulle överstiga 5 %.  

Det andra alternativet är att Kommunen beslutar att de vill ha ett större politiskt inflytande 
avseende sina fastigheter och likviderar TKAB. Förvaltningen kan då fortfarande köpas 
inom koncernen av ABTB. Detta skulle dock kräva en förändring av kommunens interna 
organisation och ett tydligt budgetunderlag för att säkerställa att fastigheternas underhåll 
sköts enligt plan. Kommunen skulle också behöva hantera entreprenader så att inte ABTB 
skulle smittas och anses vara byggherre vid upphandling av entreprenader, ABTB skulle 
endast kunna fakturera administrativa tjänster. 

Utredningen har inte kunnat konstatera att förvaltningen av kommunens fastigheter skulle 
bli billigare eller bättre av att förvaltningen flyttas över till kommunen eller upphandlas 
externt.  

Oavsett vilket av alternativen som koncernen går vidare med krävs det en intern 
omorganisation och ett koncerngemensamt strategiskt arbete för att ta fram avtal och 
förvalta fastigheterna på bästa sätt. 

 

Styrgruppens förslag: 
Att det tas fram koncerngemensamma strategier hur bolagen inom koncernen ska arbeta 
och hur uppföljning ska ske. Hur Kommunstyrelsen ska hantera avvikelser från uppsatta 
mål och syften. Utredningen ser att det finns en rad områden där koncernen bör samverka 
och sätta gemensamma mål och regler kring hur koncernen arbetar utifrån 
Kommunfullmäktiges planer, men även på lägre nivåer inom organisationen, som 
personalfrågor, miljömål med mera där en tydlig och nära samverkan skulle främja hela 
koncernen och Tierps skattebetalare. 

Utifrån ovanstående premisser är styrgruppens förslag att Kommunfullmäktige tar ställning 
till att gå vidare enligt tidigare beslut eller att likvidera TKAB. 

Innan eventuella beslut fattas bör en ekonomisk och skatteekonomisk analys göras av 
extern revisionsbyrå utifrån följande uppdragsbeskrivning:  
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 Hur ska investeringar och swapar hanteras om TKAB likvideras och fastigheterna 
tillfaller ägaren, får det några skattemässiga konsekvenser? 

 Vid ett köp från TKABs sida uppstår en avdragsgill kostnad motsvarande bokförda 
värdet på investeringar i annans fastighet då de klassas om till byggnader. Beloppet 
ger ett underskottsavdrag som kan användas. PwC har tidigare konstaterat detta 
men en skatteexpert bör lämna synpunkter på det. 

 En utvärdering av ekonomiskt utfall avseende fastighetsstatus och hyressättning 
under perioden som har gått. Har målen med bildandet av TKAB nåtts? 

 
Internt bör följande utvärderas: 
 Utvärdering av utfört förvaltningsuppdrag avseende fastigheternas underhåll och 

status i förhållande till hyreskostnader. 
 Utvärdering av rutiner kring ÄTA-hantering (ändrings- och tilläggsarbeten) vid 

upphandling av entreprenader för verksamhetslokaler i förhållande till 
entreprenadkostnad och preliminär hyra. 
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Ang: Omstrukturering av fastighetsbestånd 

 

1 BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 

Under 2012 beslutade Tierps kommun (”Kommunen”) att bilda ett 
fastighetsbolag, Tierps Kommunfastigheter AB (”Kommunfastigheter”). 
Kommunfastigheters uppdrag skulle vara att äga och förvalta Kommunens 
fastigheter (undantaget de fastigheter som ägs och förvaltas av det kommunala 
bostadsbolaget AB Tierpsbyggen (”Tierpsbyggen”). Avsikten var att 
Kommunens fastigheter skulle överlåtas till Kommunfastigheter successivt under 
en tioårsperiod baserat på en förvärvsplan som framtogs i samband med 
beslutet. 

Kommunfastigheter har ännu inte förvärvat några fastigheter av Kommunen 
enligt förvärvsplanen. Kommunfastigheter hyr istället de aktuella fastigheterna 
från Kommunen. Kommunen hyr sedan i sin tur tillbaka de aktuella fastigheterna 
från Kommunfastigheter. 

Lindahl har fått i uppdrag att belysa de mest centrala legala frågeställningar som 
aktualiseras om Kommunen väljer att: 

i) Fortsätta förvalta fastigheterna i enlighet med dagens upplägg, 

ii) Fullfölja försäljningen av fastigheterna till Kommunfastigheter, eller 

iii) Avsluta hyresupplägget med Kommunfastigheter och återta förvaltningen 
av fastigheterna i Kommunens egen regi. 

Promemorian och våra kommentarer baseras på Lindahls uppfattning och 
tolkning av lagar, föreskrifter, rättspraxis och andra uttalanden till vägledning för 
rättstillämpningen, som var kända för oss vid tidpunkten för upprättandet av 
denna promemoria. 

2 SAMMANFATTNING 

2.1 Nuvarande förvaltningsform (”lease and lease-back”) 

Vår bedömning att hyresupplägget mellan Kommunen och Kommunfastigheter 
inte är att betrakta som hyra utan avtalet utgör köp av bl.a. 
fastighetsförvaltningstjänster, se avsnitt 3.1. 
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Med anledning av att Kommunfastigheter är en från Kommunen fristående 
upphandlande myndighet är frågan om Kommunen har rätt att köpa de aktuella 
tjänsterna från Kommunfastigheter utan att kontraktet konkurrensutsätts enligt 
lag (2016:1145) om offentlig upphandling (”LOU”). Enligt vår bedömning finns en 
risk att det så kallade In house-undantaget i LOU inte är tillämpligt. Nuvarande 
förvaltningsform innebär därför en risk för att Kommunen genom hyresavtalen 
anses göra otillåtna direktupphandlingar av bl.a. fastighetsförvaltningstjänster 
från Kommunfastigheter, se avsnitt 3.2.2. 

Kommunfastigheter har ingen egen förvaltningsorganisation utan köper 
förvaltningstjänster för sina egna och inhyrda fastigheter från Tierpsbyggen. Risk 
föreligger att In house-undantaget inte heller är tillämpligt i relationen mellan 
Kommunfastigheter och Tierpsbyggen. Nuvarande förvaltningsform innebär 
därför en risk för att Kommunfastigheter anses göra otillåtna direktupphandlingar 
av bl.a. förvaltningstjänster från Tierpsbyggen. En lösning på detta skulle kunna 
vara att berörd personal i Tierpsbyggen på deltid blir anställda av 
Kommunfastigheter, se avsnitt 3.2.3. 

2.2 Förvaltning i bolagsform 

Ett genomförande av de planerade fastighetsförsäljningarna skulle leda till en 
tydligare ansvarsfördelning mellan Kommunen och Kommunfastigheter.  Dels 
skulle Kommunfastigheter få ett tydligare hyresrättsligt ansvar i egenskap av 
hyresvärd, dels skulle rollerna mellan Kommunen (ägaren) och 
Kommunfastigheters bolagsstyrelse/VD bli tydligare. Det finns även andra 
organisatoriska för och nackdelar med förvaltning av fastigheter i bolagsform, se 
avsnitt 4. 

Med anledning av att hyra är undantaget från upphandlingsplikt enligt LOU 
undviker Kommunen den upphandlingsproblematik som föreligger med 
nuvarande förvaltningsform genom att överlåta fastigheterna till 
Kommunfastigheter, och sedan teckna ”riktiga” hyresavtal, se avsnitt 8.1. 

För det fall Kommunen beslutar att sälja fastigheterna till Kommunfastigheter är 
vår rekommendation att fastigheterna överlåts från Kommunen till 
Kommunfastigheter till en köpeskilling motsvarande marknadsvärdet, se avsnitt 
5.2. Vi rekommenderar att Kommunen anlitar en eller flera oberoende 
fastighetsvärderare för att fastställa marknadsvärdet. 

Förvärv genom fastighetsreglering är inte stämpelskattepliktigt. Om fastigheterna 
ska överlåts bör det därför utredas om och vilka fastigheter som lämpligen 
överlåts till Kommunfastigheter genom överenskommelse om fastighetsreglering 
istället för köp. På så sätt kan stämpelskattekostnaden för överlåtelserna sänkas, 
se avsnitt 6.2. 

Det bör noteras att Kommunfastigheters förvärv av fastigheterna innebär att 
bolagets oavskrivna investeringskostnader i fastigheterna ska dras av 
omedelbart, se avsnitt 5.3.2. 

2.3 Kommunen återtar förvaltningen av fastigheterna 

Enligt erhållna uppgifter har Kommunen idag ingen egen organisation som kan 
förvalta fastigheterna. Det är förenat med upphandlingsrättsliga risker att köpa 
förvaltningstjänster från Tierpsbyggen och/eller Kommunfastigheter (om inte 
köpet av tjänsterna konkurrensutsätts i enlighet med LOU), se avsnitt 3.2. Om 
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Kommunen återtar förvaltningen av fastigheterna kommer Kommunen sannolikt 
behöva bygga upp en egen förvaltningsorganisation. 

När Kommunfastigheters nyttjanderätt till fastigheterna upphör ska oavskrivet 
värde på bolagets investeringskostnader i fastigheterna dras av i dess helhet, se 
avsnitt 11.2.1. 

3 NUVARANDE FÖRVALTNING AV FASTIGHETERNA – LEASE AND LEASE-
BACK 

I dagsläget äger Kommunen de aktuella fastigheterna. Kommunfastigheter hyr 
dessa fastigheter från Kommunen och betalar för detta en hyra som motsvarar 
kommunens kapital- och försäkringskostnader samt fastighetsskatt. Enligt 
villkoren i hyresavtalet har Kommunfastigheter ett långtgående ansvar för 
fastigheterna. Exempelvis bekostar och ansvarar Kommunfastigheter för 
uppvärmning, el, trappstädning, snöröjning, sophantering, yttre skötsel, löpande 
underhåll, uppfyllande av myndighetskrav m.m. Kommunen är inte frivilligt 
skattskyldig för upplåtelsen av fastigheterna. 

Kommunen hyr i sin tur tillbaka fastigheterna från Kommunfastigheter (”lease and 
lease-back”). I det hyresavtal där Kommunen står som hyresgäst ingår närmast 
samtliga kostnader och åtgärder för fastigheterna i hyran (ett s.k. ”all inclusive 
avtal”). Kommunen betalar en hyra till Kommunfastigheter som överstiger den 
hyra som Kommunfastigheter betalar till Kommunen. Kommunfastigheter är 
frivilligt skattskyldig för upplåtelsen till Kommunen och debiterar moms på hyran. 

Kommunfastigheter har hanterat fastigheterna som om bolaget vore ägare till 
fastigheterna och har ett totalansvar för dem. Samtliga investeringar som sker i 
fastigheterna bekostats av Kommunfastigheter som redovisar detta som 
förbättringsutgifter i annans fastighet. 

Kommunfastigheter har inte någon egen personal utan köper tjänster kopplade 
till fastigheterna från sitt helägda dotterbolag Tierpsbyggen. Bland annat köper 
Kommunfastigheter skötsel, administration, teknisk förvaltning och lokalvård från 
Tierpsbyggen. Utöver detta anlitas även externa entreprenörer för ett antal 
tjänster, såsom hantverkstjänster och yttre skötsel.  

3.1 Legala frågor i anledning av nuvarande förvaltningsform 

En fastighetsägare kan per definition inte hyra ut sin ägda fastighet till sig själv. 
Ett hyresavtal där samma part är uppgiven som så väl hyresgäst som hyresvärd 
är inte ett hyresavtal i jordabalkens mening. 

Enligt nuvarande upplägg hyr Kommunen ut fastigheterna till 
Kommunfastigheterna för X kronor, för att sedan hyra tillbaka fastigheterna för Y 
kronor. Förhållandet att upplägget ser ut som att parterna har tecknat dels ett 
förstahandshyresavtal, dels ett andrahandshyresavtal, behöver inte betyda att 
avtalen rättsligt är att kvalificera som hyra. Vad parterna i väljer att kalla ett avtal 
har i många fall ingen juridiks betydelse, utan det viktiga är avtalens verkliga syfte 
och innebörd. 

Kommunen har inga juridiskt bärande skäl till att betala för nyttjandet av en 
fastighet som Kommunen redan äger. Baserat på den information vi har erhållit 
bedömer vi att syftet med hyresupplägget är att Kommunen önskar att 
Kommunfastigheter ska förvalta, sköta och bekosta samtliga åtgärder som är 
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kopplade till fastigheterna. Den ersättning som Kommunfastigheter erhåller för 
dessa tjänster och entreprenader utgörs av mellanskillnaden mellan den hyra 
som Kommunfastigheter erhåller från Kommunen och den hyra som 
Kommunfastigheter betalar till Kommunen. Enligt vår bedömning skulle 
avtalsupplägget vid en så kallad rättslig genomlysning resultera i att hyresavtalen 
är att betrakta som avtal om köp av fastighetsförvaltningstjänster och övriga 
åtgärder som ingår i Kommunen hyra. 

3.2 Upphandlingsrättsliga frågor i anledning av nuvarande förvaltningsform 

3.2.1 In house-undantaget i LOU 

Huvudregeln är att en upphandlande myndighet som köper varor, tjänster eller 
byggentreprenader från en till myndigheten fristående juridisk person, ska 
genomföra ett upphandlingsförfarande enligt LOU. Begreppet fristående juridisk 
person omfattar även kommunala aktiebolag. Enligt 3 kap. 11-16 §§ LOU är dock 
interna upphandlingar inom t.ex. en kommunkoncern under vissa förutsättningar 
undantagen från LOU och behöver därför inte konkurrensutsättas. 

Ett sådant undantag är vid vertikala köp mellan ett moderbolag/kommunen 
(köparen) och ett dotterbolag (säljaren), se 3 kap. 12 § LOU.  

Undantaget innebär att en upphandlande myndighet inte behöver annonsera och 
upphandla enligt LOU om följande förutsättningar är uppfyllda: 

1. Den upphandlande myndigheten utövar kontroll över motparten motsvarar 
den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning (det s.k. 
kontrollkriteriet); och 

2. motparten utför mer än 80 procent av sin verksamhet för myndighetens 
räkning, (det s.k. verksamhetskriteriet) och 

3. det inte finns något direkt privat ägarintresse hos motparten (detta villkor är 
uppfyllt då Kommunfastigheter/Tierpsbyggen är helägda). 

Kontrollkriteriet 

Kontrollen över dotterbolaget måste vara effektiv i den meningen att det ska 
finnas ett faktiskt inflytande. Av LOU följer att kommunen anses utöva erforderlig 
kontroll om den har ett avgörande inflytande över strategiska mål och viktiga 
beslut. 

Verksamhetskriteriet  

Verksamhetskriteriet är uppfyllt om dotterbolaget bedriver mer än 80 procent av 
sin verksamhet för Kommunens räkning. Bedömningen av om ett bolag utför mer 
än 80 procent av verksamheten för kommunens räkning ska som utgångspunkt 
göras med beaktande av den genomsnittliga totala omsättningen under de tre 
åren som föregår tilldelningen av kontraktet. 

3.2.2 Omfattas Kommunens köp från Kommunfastigheter av in house-undantaget?   

Som ovan redogjorts för är vår bedömning att hyresupplägget mellan Kommunen 
och Kommunfastigheter inte är att betrakta som hyra utan avtalet utgör köp av 
bl.a. fastighetsförvaltningstjänster. Med anledning av att Kommunfastigheter är 
en från Kommunen fristående upphandlande myndighet är frågan om 
Kommunen har rätt att köpa de aktuella tjänsterna från Kommunfastigheter utan 
att kontraktet konkurrensutsätts enligt LOU. 
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Med hänsyn till att Kommunen äger 100 % av Kommunfastigheter är 
kontrollkriteriet i 3 kap 12 § p. 1 uppfyllt. 

Enligt den information som vi har fått har Kommunfastigheter endast ett fåtal 
externa hyresgäster. Den absoluta majoriteten av lokalerna på fastigheterna 
nyttjas av Kommunen. Utöver de inhyrda fastigheterna äger Kommunfastigheter 
ett fåtal fastigheter. Även på dessa fastigheter är Kommunen enligt uppgift till 
övervägande del hyresgäst. Under förutsättning att 80 % av Kommunfastigheters 
intäkter kommer från hyror som betalas av Kommunen synes även 
verksamhetskriteriet vara uppfyllt.1 Denna bedömning försvåras dock av att 
Kommunfastigheter äger Tierpsbyggen (dotterbolag) som erhåller en 
övervägande del av sina intäkter från externa hyresgäster (främst 
bostadshyresgäster). 

Kammarrätten i Stockholm har i mål nr 4167-16, SYSAV II-målet, uttalat att in 
house-undantaget inte i sig utesluter en tillämpning som innebär att verksamhet 
i flera än ett koncernbolag beaktas. Kammarrätten bedömde i det aktuella målet 
att verksamheterna i ett kommunalt bolag och dess dotterbolag var nära 
sammankopplade och att uppdelningen av verksamheten mellan de båda 
bolagen inte medförde att bolagen och dess verksamheter verkligen var åtskilda. 
Kammarrätten ansåg därför att Konkurrensverket hade gjort rätt som beaktat 
verksamheten i båda bolagen där man bedömde om verksamhetskriteriet var 
uppfyllt. Kammarrätten fann därefter att in house-undantaget inte var tillämpligt, 
då en omfattande del av bolagens totala verksamhet bedrevs mot den privata 
marknaden (den externa omsättningen för de båda bolagen uppgick till 62 
procent).2 

Kommunfastigheters och Tierpsbyggens verksamheter är bland annat 
sammankopplande genom att bolagen har samma VD, 
styrelsesammansättningen är identisk och då Kommunfastigheter inte har någon 
egen personal utan istället köper tjänster från Tierpsbyggen. Vi bedömer därför 
att det finns en överhängande risk att en domstol vid en eventuell rättslig prövning 
skulle beakta verksamheten i båda bolagen där man bedömer om 
verksamhetskriteriet är uppfyllt. 

Frågan om Tierpsbyggens intäkter från bostadshyresgästerna ska anses härröra 
från extern verksamhet behandlas under punkt 3.2.3. Om uthyrning av bostäder 
anses utgöra extern verksamhet är vår bedömning att Kommunen inte har rätt 
att utan en offentlig upphandling köpa förvaltningstjänster från 

                                                

 
1 Någon ekonomisk utredning om hur stor andel av Kommunfastigheters intäkter som härrör från hyror från Kommunen har 
inte genomförts. 
2 Domen överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen, som upphävde underinstansernas avgöranden och undanröjde 
Konkurrensverkets beslut i ärendet (HFD 2018 ref. 71). Högsta förvaltningsdomstolen ansåg dels att Konkurrensverkets 
beslut i ärendet var överklagbart, eftersom det kunde antas påverka kommunernas situation på ett sådant sätt som avses 
i 41 § förvaltningslagen, dels att Konkurrensverket hade agerat utanför sin kompetens. I det överklagade beslutet hade 
Konkurrensverket uttalat att kommunerna inte med stöd av in house-regeln fick köpa avfallshanteringstjänster från Sysav 
Industri utan föregående annonsering. Detta kunde enligt Högsta förvaltningsdomstolen inte uppfattas på annat sätt än som 
ett förbud, som Konkurrensverket saknade befogenhet att meddela, eftersom Konkurrensverket inte har någon rättslig 
grund att tvinga en upphandlande myndighet att vidta eller underlåta en viss åtgärd efter en konstaterad överträdelse av 
LOU. 
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Kommunfastigheter, då Kommunfastigheters och Tierpsbyggens totala 
verksamhet sannolikt inte till 80 % utförs för Kommunen. 

Sammanfattande Kommentar: med nuvarande förvaltningsform (”lease and 
lease-back”) föreligger risk att Kommunen genom hyresavtalen anses göra 
otillåtna direktupphandlingar av bl.a. fastighetsförvaltningstjänster från 
Kommunfastigheter. 

3.2.3 Omfattas Kommunfastigheters köp från Tierpsbyggen av in house-undantaget?   

Kommunfastigheter har ingen egen förvaltningsorganisation utan köper 
förvaltningstjänster för sina egna och inhyrda fastigheter från Tierpsbyggen. 
Kommunfastigheter äger 100 % av aktierna i Tierpsbyggen, varför 
kontrollkriteriet är uppfyllt. Vidare saknas privat ägarintresse i Tierpsbyggen. Den 
avgörande frågan är därför om verksamhetskriteriet är uppfyllt.  

Hyresintäkter i ett bostadsbolag som Tierpsbyggen kommer i huvudsak inte från 
dess ägare (Kommunen/Kommunfastigheter) utan från tredje man 
(hyresgästerna). Intäkter som kommer från någon annan än den kontrollerande 
parten kan dock i vissa fall betraktas som intern omsättning vid beräkningen av 
verksamhetskriteriet. Om hyra från bostadshyresgäster ska betraktas som intern 
omsättning har dock, såvitt vi känner till, inte prövats av svensk domstol. 
Rättsläget är därför oklart och det är inte möjligt att uttala sig om utgången av en 
eventuell prövning. 

Ett sätt att se på saken är följande: Vid bedömning av om verksamhetskriteriet 
är uppfyllt ska en jämförelse göras mellan sådan verksamhet som bolaget 
bedriver tillsammans med/för den kontrollerande myndigheten och eventuell 
annan verksamhet som bolaget bedriver. Intäkter som kommer från någon annan 
än den kontrollerande parten kan i vissa fall betraktas som intern omsättning vid 
beräkningen av verksamhetskriteriet. Enligt EU-domstolens praxis kan all den 
omsättning som härrör från den verksamhet som den kontrollerande parten 
bedrivit inom ramen för ett tänkt ”tilldelningsbeslut” från den kontrollerande 
parten anses vara intern omsättning. Med ett tänkt ”tilldelningsbeslut” avses de 
uppgifter som den kontrollerande parten genom till exempel en bolagsordning 
har gett den kontrollerade parten att utföra. Detta innebär att även intäkter som 
härrör från verksamhet som bedrivs mot slutanvändare (privatkunder) kan tas 
med vid beräkningen av omsättningen så länge sådan verksamhet anses falla 
inom det tänkta ”tilldelningsbeslutet”. En bolagsordning kan anses innefatta 
verksamhet som inte endast utförs direkt för den kontrollerande partens räkning, 
men kan ändå tillräknas beräkningen vid bedömningen av om 
verksamhetskriteriet är uppfyllt.3 

Eftersom Tierpsbyggen är ett allmännyttigt bostadsbolag som av 
Kommun/Kommunfastigheter fått uppdraget att tillgodose det allmännyttiga 
ändamålet att sörja för bostadsförsörjningen i kommunen skulle man kunna 
argumentera för att verksamhetskriteriet anses uppfyllt, eftersom intäkterna från 

                                                

 
3 EU-domstolen har också konstaterat att all den verksamhet som den kontrollerade parten bedriver för den kontrollerande 
myndighetens räkning ska beaktas vid bedömningen av om verksamhetskriteriet är uppfyllt. Det gäller oavsett om 
mottagaren av varan eller tjänsten är den kontrollerande myndigheten själv eller om betalningen kommer från dem som 
använder varan eller tjänsten (mål C-340/04 Carbotermo).   
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tredje man är att se som intäkter hänförliga till verksamhet som utförs för 
kommunens/Kommunfastigheters räkning, även om det är andra 
(hyresgästerna), och inte Kommunfastigheter, som betalar för att hyra 
bostäderna. 

Det finns dock flera förespråkare som menar att kommunala bostadsbolag inte 
kan uppfylla verksamhetskriteriet. Exempelvis anser Konkurrenskommissionen 
att kommunala bostadsbolags intäkter från privatpersoners hyresbetalningar inte 
grundar sig på rättsförhållanden som upprätts av kommunen, och att dessa 
hyreskontrakt tillkommit efter beslut av de enskilda hyresgäster, privatpersoner 
eller företag, som trätt i affärsförbindelse med bostadsbolaget, och således inte 
kan tillgodoräknas bolaget som in-houseverksamhet (KKO 16-001). Även SKL 
(numera SKR) har gjort bedömningen att det är tveksamt om 
verksamhetskriteriet kan anses vara uppfyllt för ett kommunalt bostadsbolag, 
eftersom de allmännyttiga bostadsbolagens verksamhet är riktad mot den öppna 
marknaden dvs. bostadshyresgäster, och därmed inte kan ses som intern.4  

Förhållandet att allmännyttiga bolag enligt lag är skyldiga att bedriva sin 
verksamhet på marknadsmässig villkor talar också emot att intäkter som kommer 
från hyresgästerna ska anses härröra från Kommunen vid beräkningen av om 
verksamhetskriteriet är uppfyllt.  

Sammanfattande Kommentar: med nuvarande förvaltningsform där 
Kommunfastigheter inte har någon egen förvaltningsorganisation föreligger risk 
att Kommunfastigheter anses göra otillåtna direktupphandlingar av bl.a. 
förvaltningstjänster från Tierpsbyggen. En lösning på detta skulle kunna vara att 
berörd personal i Tierpsbyggen på deltid blir anställda av Kommunfastigheter. 

3.3 Skattefrågor i anledning av nuvarande förvaltningsform 

3.3.1 Allmänt om momsplikt och frivillig skattskyldighet 

Uthyrning av fastigheter är som huvudregel undantaget från skatteplikt och 
moms ska inte debiteras på hyran och ingående moms på kostnader för 
fastighetsuthyrningen återbetalas inte. Sedvanlig fastighetsskötsel som ingår i 
hyran omfattas inte heller av momsplikt. 

En fastighetsägare och en förstahandshyresgäst m.fl. kan dock bli frivilligt 
skattskyldig för uthyrning av fastighet till någon som bedriver momspliktig 
verksamhet på fastigheten. Uthyrning till en kommun kan dock omfattas av 
frivillig skattskyldighet, oavsett om kommunen bedriver momspliktig verksamhet 
på fastigheten eller inte. Hyran ska då debiteras med moms och hyresvärden får 
tillbaka ingående moms som belöper på kostnaderna för den momspliktiga 
uthyrningen. En hyresvärd kan dock aldrig vara frivilligt skattskyldig för uthyrning 
av bostäder. Detta gäller även om det är en kommun som är hyresgäst. Vidare 
kan en fastighetsägare inte vara frivilligt skattskyldig för uthyrning till en kommun 
om kommunen i sin tur hyr ut lokalerna i andra hand till en ej skattepliktig 
hyresgäst, t.ex. en skola som bedrivs i privat regi eller en ideell förening. 

                                                

 
4 LOU i lokalanskaffningsprocessen, 2014 
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Ett kommunalt fastighetsbolag kan alltså vara frivilligt skattskyldig vid uthyrning 
av t.ex. skolor, kommunhus eller andra lokaler till en kommun.   

När en kommun hyr en fastighet och debiteras moms på hyran får kommunen 
antingen (i) ersättning från det s.k. kommunkontosystemet, eller (ii) får avdrag 
inom ramen för det vanliga momssystemet (affärsmomssystemet. Som nämnts 
ovan gäller detta inte moms som belöper på kostnader avseende bostäder.  

Sammanfattande Kommentar: För att Kommunfastigheter inte ska drabbas av 
momsläckage för icke avdragsgill moms är det nödvändigt att dess uthyrning av 
fastigheter kan ske med frivillig skattskyldighet.  

3.3.1.1 Frivillig skattskyldighet för återuthyrning till Kommunen 

I dagsläget hyr Kommunfastigheter fastigheter från Kommunen, utan moms. 
Kommunfastigheter hyr sedan tillbaka fastigheterna till Kommunen med moms.  

Av rättspraxis (RÅ 2000 not 172) följer att en fastighetsägare momsmässigt kan 
anses tillhandahålla en tjänst när denne hyr ut fastigheten till en hyresgäst, som 
i sin tur återuthyr fastigheten till fastighetsägaren. Högsta förvaltningsdomstolens 
uppfattning grundar sig på att fastighetsägaren genom avtalen med hyresgästen 
åtagit sig från att avstå från visst handlande samt att tolerera visst handlande 
eller en viss situation.  

Ifråga om s.k. lease-leasebacktransaktioner avseende en kommun har 
Kammarrätten i Sundsvall i mål nr 1662-00 funnit att ett aktiebolag som var 
förstahandshyresgäst kan vara frivilligt skattskyldig för andrahandsuthyrning till 
den kommun som var fastighetsägare. I målet var det dock inte fråga om att 
återuthyra hela den aktuella fastigheten till den fastighetsägande kommunen, 
utan uthyrning skedde även till andra andrahandshyresgäster. 

Skatteverket har i ett ställningstagande den 7 maj 2007 (dnr. 131 292393-07/111) 
redogjort för verkets syn på en hyresgästs möjlighet att vara frivilligt skattskyldig 
vid återuthyrning av en lokal till fastighetsägaren. Verkets uppfattning är att 
bedömningen av om det föreligger en omsättning av en tjänst avseende 
uthyrning och en senare återuthyrning av fastighet ska avgöras med 
utgångspunkt i innebörden av upprättade avtal i det enskilda fallet. Avgörande 
för bedömningen är om förstahandshyresgästen har en dispositionsrätt som 
medför att fastighetsägaren för att kunna nyttja lokalen måste hyra tillbaka den. 
I en sådan situation anses omsättning av en tjänst avseende fastighetsuthyrning 
föreligga. 

Sammanfattande Kommentar: Enligt vår bedömning kan Kommunfastigheter 
vara frivilligt skattskyldig för återuthyrningen till Kommunen. Kommunfastigheter 
bör därmed inte riskera att ha hanterat uthyrningen felaktigt ur ett 
momshänseende på denna grund. 

När Kommunen är fastighetsägare får Kommunen tillbaka all ingående moms på 
kostnader som avser drift, underhåll och investeringar som avser fastigheten och 
som används i den kommunala verksamheten. Kommunen får dock inte 
ersättning för kostnader som avser bostäder, eftersom det för bostäder finns ett 
generellt avdragsförbud. Samma sak gäller avseende moms på hyra när 
Kommunen är hyresgäst.  
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Kommunen får därmed ersättning för all moms som avser dess 
verksamhetslokaler och momskostnader behöver inte beaktas vid 
hyressättningen avseende de lokaler som Kommunen hyr. 

3.3.2 Kommunfastigheters förbättringar på fastigheterna 

Under den tid som Kommunfastigheter har förvaltat fastigheterna har bolaget 
gjort investeringar om ca 550 Mkr. Kommunfastigheter har redovisat 
investeringarna som ”investeringar i annans fastighet” samt skrivit av 
kostnaderna såväl redovisnings- som skattemässigt. Även kostnader för drift och 
underhåll av fastigheterna har bokförts och dragits av hos Kommunfastigheter. 

Kommunfastigheter är frivilligt skattskyldigt för sin uthyrning till Kommunen och 
har därmed debiterat moms på hyran samt gjort avdrag för moms på de 
kostnader som avser lokalerna. Detta gäller både driftkostnader och 
investeringskostnader. 

3.3.2.1 Inkomstskatt 

En hyresgästs utgifter för ny-, till- eller ombyggnad eller annan liknande 
förbättring på förhyrda fastigheter ska dras av genom årliga 
värdeminskningsavdrag, under förutsättning att fastighetsägaren omedelbart blir 
ägare till det som utförts. Om hyresgästen får ersättning från fastighetsägaren för 
kostnader avseende dessa investeringar ska ersättningen tas upp som intäkt hos 
hyresgästen och ska samtidigt dra av del av anskaffningskostnaden som 
motsvarar ersättningen. Resterande belopp (om något) får skrivas av med årliga 
värdeminskningsavdrag.  

Sedan den 1 januari 2019 gäller att ränteutgifter som belöper på anskaffningen 
inte får räknas in i avskrivningsunderlaget. Regeln träffar endast anskaffningar 
som gjorts efter den 31 december 2018 och påverkar inte räntor som sedan 
tidigare ingår i avskrivningsunderlaget.  

Sammanfattande Kommentar: Kommunfastigheters inkomstskattemässiga 
hantering av kostnader för investeringar i fastigheterna behandlas, så som de 
beskrivits för oss, korrekt. För investeringar som Kommunfastigheter gjort i 
fastigheterna efter den 31 december 2018 måste beaktas att ränta inte får 
aktiveras skattemässigt. 

3.3.2.2 Moms 

Kommunfastigheter har utfört eller låtit utföra åtgärder som medfört att dess 
hyresrätter ska anses vara investeringsvaror. Hyresrätter likställs med fastigheter 
i fråga om jämkningsreglerna för moms. Kommunfastigheter har således rätt till 
avdrag och skyldighet att jämka investeringsmoms på samma sätt som en 
fastighetsägare med avseende på de investeringar som Kommunfastigheter gjort 
i de inhyrda fastigheterna.  

Sammanfattande Kommentar: Mot bakgrund av att Kommunfastigheter är 
skyldig att jämka investeringsmoms på fastigheterna på samma sätt som en 
fastighetsägare är det av stor vikt att Kommunen inte vidareuthyr lokaler till ej 
momspliktiga hyresgäster utan att meddela och få medgivande till uthyrningen 
från Kommunfastigheter. Detta eftersom sådan uthyrning kan medföra kostsam 
jämkning av investeringsmoms för Kommunfastigheter samt att 
Kommunfastigheter riskerar att hantera momsen felaktigt, vilket kan leda till 
ytterligare kostnader i form av skattetillägg. 
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4 FÖRVALTNING I BOLAGSFORM 

En bolagisering av en kommunens fastigheter innebär en förändring av den 
organisatoriska formen för hur fastigheterna förvaltas. För Tierps kommuns del 
förvaltas dock fastigheterna rent praktiskt, genom hyresupplägget, redan idag av 
Kommunfastigheter. 

Ett genomförande av de planerade fastighetsförsäljningarna skulle leda till en 
tydligare ansvarsfördelning mellan Kommunen och Kommunfastigheter.  Dels 
skulle Kommunfastigheter få ett tydligare hyresrättsligt ansvar i egenskap av 
hyresvärd, dels skulle rollerna mellan Kommunen (ägaren) och 
Kommunfastigheters bolagsstyrelse/VD bli tydligare. 

Under avsnitt 4.1 och 4.2 följer ett antal generella för och nackdelar med att 
förvalta kommunala fastigheter i bolagsform. 

4.1 Fördelar med förvaltning i bolagsform 

- Aktiebolag är en associationsform som är avsedd för affärsmässig 
verksamhet. Lagstiftningen är därför också särskilt utformad för denna typ av 
verksamhet. Beslutsvägarna är kortare i jämförelse med i 
kommunalförvaltning och de strategiska besluten kan fattas närmare 
verksamheten. Vidare omfattas aktiebolagen inte av den kommunala 
laglighetsprövningen, varför beslutsprocesser inte riskerar att stanna upp 
eller fördröjas av denna anledning. 

- Förvaltning i bolag upplevs ofta tydligare i frågor om ansvar och styrning. 
Bolaget frikopplas från kommunens verksamhet och ges ett avgränsat 
uppdrag genom bolagsordningen och ägardirektiv. Detta leder till att bolagets 
ledning kan fokusera på sina uppgifter och får en distans till de övergripande 
övervägandena som sker inom en kommun. 

- Aktiebolagslagen har tydliga regler avseende roller och ansvar, t.ex. för 
styrelse, VD, revisor och ägaren (bolagsstämman). Exempelvis har styrelse, 
VD och revisorer att personligt ansvar för att ”vårda” bolaget. 

- Vid förvaltning i bolag så får verksamheten en tydlig redovisning. 
Aktiebolagslagen och skattereglerna kräver att redovisningen är fullständig 
och korrekt. Brister i dessa delar kan leda till sanktioner i form av böter och 
fängelse. 

- Genom att fastigheterna ägs i bolagsform blir förvaltningen av fastigheterna 
inte en del av den kommunala budget- och beslutsprocessen. I många fall 
leder det till en mer professionell fastighetsförvaltning som gynnar 
fastigheternas långsiktiga värde. 

- Det kan vara lättare att hitta kompetent och professionell personal till ett 
kommunalt fastighetsbolag i jämförelse med en fastighetsavdelning på en 
kommun. Bolagsformen har en välkänd struktur både organisatoriskt och 
ansvarsmässigt. 

4.2 Nackdelar med förvaltning i bolagsform 

- Kan innebära ökad administration om kommunen inte har en etablerad 
bolagsfunktion. 
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- Kräver att kommunen är aktiv och ändamålsenlig i sin ägarstyrning. 
Kommunstyrelsen har en förstärkt uppsiktsplikt avseende verksamhet som 
bedrivs i bolagsform. 

- Lagstiftningen skiljer sig mellan bolag och kommun. Bolag omfattas på annat 
sätt än kommuner av skatteregler, både vad gäller inkomstskatt och moms, 
samt bokförings- och årsredovisningslagen. Detta är den viktigaste 
nackdelen att ta hänsyn till. Fastigheterna flyttar till en skattepliktig miljö vilket 
inte är fallet vid kommunal förvaltning. Vinster i bolaget kommer att beskattas, 
tillskott från kommunen kan vara skattepliktiga och bolaget behöver agera 
affärsmässigt på ett annat sätt än vid kommunal förvaltning. Vidare kan det 
momsmässiga regelverket göra det mer komplicerat att bedriva 
verksamheten i bolagsform. 

- Offentligrättslig lagstiftning, såsom kommunallag, offentlighets- och 
sekretesslag, LOU, statsstödsregler m.m., kan komplicerade driften och 
förvaltningen av fastigheterna. Denna typ av lagstiftning träffar i många fall 
även kommunala bolag, och inte bara kommunen. Kommunen och 
Kommunfastigheter är separata upphandlande myndigheter, vilket i många 
fall kan försvåra möjligheten att samverka. Det är t.ex. bara under vissa 
förutsättningar som LOU tillåter att kommuner och kommunala bolag 
tillhandahåller varor, tjänster eller byggentreprenader till varandra utan 
föregående upphandling, se avsnitt 3.2 ovan.   

- Det kan vara problematiskt att återgå till kommunal förvaltning när 
verksamheten väl bolagiserats. Ofta medför skattereglerna att en sådan 
återgång blir kostsam. 

5 FÖRSÄLJNINGSPRIS VID ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHETERNA 

Det pris som fastigheterna säljs för har inte bara ekonomisk betydelse för 
Kommunen och Kommunfastigheter. Kommunen är skyldig att förhålla sig till 
EU:s så kallade statsstödsregler. Det pris som fastigheterna åsätts har även 
betydelse för kommunkoncernens skattemässiga situation. 

5.1 Kommunallagen 

Av kommunallagen följer att en kommun ska bedriva allmännyttig verksamhet 
riktad mot kommuninvånarna (lokaliseringsprincipen) och utan vinstsyfte 
(självkostnadsprincipen). Det är som huvudregel inte tillåtet för kommuner att 
bedriva spekulativ verksamhet, dvs. verksamhet med huvudsakligt syfte att 
generera vinst. 

Självkostnadsprincipen är emellertid inte tillämplig för kommunal 
fastighetsförvaltning. Begreppet fastighetsförvaltning innefattar såväl överlåtelse 
som upplåtelse av fast egendom. Av lag (2009:47) om vissa kommunala 
befogenheter framgår vidare att kommuner vid tillhandahållande av lokaler till 
privata företag ska verksamheten bedrivas på affärsmässiga grunder. 

5.2 Statsstöd 

Ersättning från en offentlig part (kommun, landsting, stat) för t.ex. en vara, tjänst 
eller fastighet ska ske på marknadsmässiga villkor. Om villkoren inte är 
marknadsmässiga föreligger risk att den privata aktören anses erhålla otillåtet 
statsstöd.  

Tierps kommun
Dnr: KS/2021:391
HandlingsId: 2020:2443
Datum: 2020-06-09



 

  12 

Med statsstöd avses alla insatser av ekonomisk art som snedvrider eller hotar 
att snedvrida konkurrensen genom att gynna eller ge en ekonomisk fördel för 
visst företag eller viss produktion. Bedömningen av om ett företag har en 
ekonomisk fördel av en åtgärd som en kommun vidtar, sker utifrån principen om 
den marknadsekonomiske investeraren. En åtgärd vidtagen av en kommun 
innebär en ekonomisk fördel för ett företag om en privat investerare inte skulle 
ha utfört åtgärden ifråga på samma villkor. 

EU:s statsstödsregler omfattar inte bara privat ägda företag, utan 
statsstödsreglerna omfattar även verksamhet som bedrivs av kommunala bolag 
på en konkurrensutsatt marknad. Enligt vår bedömning agerar 
Kommunfastigheter, i egenskap av fastighetsbolag, på en konkurrensutsatt 
marknad. Kommunen, i egenskap av ägare, får därför som huvudregel inte 
understödja Kommunfastigheter så att konkurrensen snedvrids. Nedan följer en 
sammanfattning av statsstödsreglerna. 

Statsstöd är ett stöd som stat, kommun eller landsting ger till en verksamhet som 
bedrivs på en marknad. Offentligt ägda bolag omfattas av statsstödsreglerna på 
motsvarande sätt som privat ägda bolag. För att en åtgärd ska utgöra statsstöd 
ska den enligt artikel 107.1 i FEUF: 

i. komma från offentliga medel, 

ii. ge en ekonomisk fördel, 

iii. vara selektivt genom att vissa företag eller viss produktion får den 
ekonomiska fördelen och 

iv. påverka handeln och konkurrensen inom EU. 

En ekonomisk fördel behöver inte bestå av ett direkt ekonomiskt bidrag från en 
offentlig aktör. Exempel på statsstöd kan vara bidrag, borgensåtagande, 
räntesubventioner, garantier och skattelättnader eller när en kommun säljer varor 
eller fastigheter till underpris. 

Vid de planerade fastighetsöverlåtelserna ges det eventuella stödet från 
Kommunen till Kommunfastigheter. Därmed uppfyller stödet kriterierna i 
punkterna (i) och (iii). Ekonomiska fördelar som uppfyller kriterierna i punkterna 
(i) och (iii) presumeras i praktiken påverka handel och konkurrens enligt punkten 
(iv), exempelvis krävs inte att Kommunfastigheter bedriver verksamhet i andra 
medlemsstater. Den avgörande frågan i den aktuella situationen är därför om 
Kommunfastigheter genom att förvärva fastigheterna får ekonomisk fördel enligt 
punkt (ii). 

En ekonomisk fördel föreligger om Kommunfastigheter får en fördel som bolaget 
inte skulle ha fått i sin normala verksamhet, under normala marknadsvillkor. Om 
Kommunfastigheter förvärvar fastigheterna från Kommunen till underpris erhåller 
Kommunfastigheter en ekonomisk fördel i jämförelse med konkurrerande 
fastighetsbolag som äger och förvaltar samhällsfastigheter. 

Utgångspunkten är att fastighetsöverlåtelserna inte utgör något statsstöd om 
överlåtelserna sker på marknadsmässiga villkor. Enligt uttalande från 
Kommissionen finns det två alternativa förfaranden som kan användas för att 
säkerställa att en överlåtelse av en fastighet sker till marknadsmässigt pris och 
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därmed inte utgör ett otillåtet statsstöd: 

A. ett villkorslöst anbudsförfarande, eller 

B. en oberoende expertvärdering. 

Med hänsyn till att Kommunen önskar överlåta fastigheterna till 
Kommunfastigheter, och inte till någon annan aktör, är oberoende värdering det 
förfaringssätt som står till buds för att säkerställa att överlåtelserna sker på 
marknadsmässiga villkor. Det marknadspris som fastighetsvärderaren fastställer 
är det lägsta pris som Kommunen kan överlåta fastigheterna till, utan att 
överlåtelserna riskerar att betraktas som ett otillåtet statsstöd till 
Kommunfastigheter. 

Otillåtet stöd som har utgivits till en enskild (Kommunfastigheter) ska återkrävas 
från den som har tagit emot stödet. Otillåtet statsstöd ska återbetalas med ränta. 
Detta innebär att om Kommunfastigheter köper fastigheterna till ett pris som 
understiger marknadsvärdet riskerar Kommunfastigheter att bli skyldig att i 
efterhand betala skillnaden mellan marknadsvärdet och faktisk köpeskilling, men 
ränta, till Kommunen. Vidare kan Kommunen bli skadeståndsskyldig gentemot 
konkurrenter till Kommunfastigheter som har missgynnats på grund av att 
Kommunfastigheter har fått köpa fastigheter till underpris. 

Sammanfattande Kommentar: Vår rekommendation är att fastigheterna 
överlåts från Kommunen till Kommunfastigheter till en köpeskilling motsvarande 
marknadsvärdet. Vi rekommenderar att Kommunen anlitar en eller flera 
oberoende fastighetsvärderare för att fastställa marknadsvärdet. 

5.3 Skattemässiga aspekter 

5.3.1 Kommunens inkomstskattemässiga situation 

Kommunen är helt befriad från inkomstskatt. Kommunens överlåtelse av 
fastigheter till Kommunfastigheter medför därför inte några 
inkomstskattemässiga konsekvenser för Kommunen. Detta gäller oavsett till 
vilket pris överlåtelsen sker.  

Eftersom Kommunen inte beskattas för kapitalvinster bör eventuella vinster 
realiseras på kommunnivå och inte bolagsnivå. Detta bör särskilt beaktas om 
någon av fastigheterna kan antas bli aktuell för extern försäljning. I en sådan 
situation kan man spara skatt motsvarande bolagsskattesatsen på eventuella 
vinster (för närvarande 21,4 procent). 

Sammanfattande Kommentar: Mot bakgrund av att Kommunen inte beskattas 
för kapitalvinster samt då man kan undvika en hög latent skattekostnad (som 
realiseras om Kommunfastigheter senare säljer en fastighet) är det vår 
rekommendation att fastigheterna säljs för marknadsmässigt pris.  

5.3.2 Kommunfastigheters inkomstskattemässiga situation 

Avskrivningsunderlag 

Köpeskillingen utgör Kommunfastigheters anskaffningsutgift för fastigheterna. 
Köpeskillingen ska delas upp på byggnader och mark. Skattemässiga 
avskrivningar får göras på den del av köpeskillingen som avser byggnader.  
Proportioneringen sker utifrån taxeringsvärdet och för fastigheter som saknar 
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taxeringsvärde (dvs. specialfastigheter såsom vård- och skolfastigheter) sker 
detta utifrån en skälig uppskattning mellan byggnad och mark.  

Om Kommunfastigheter förvärvar fastigheterna för marknadsvärde – istället för 
bokfört värde – kommer bolaget alltså att få ett högre avskrivningsunderlag på 
byggnaderna och därmed också kunna reducera sitt skattepliktiga resultat, 
eftersom inkomsterna kan mötas med avskrivningar på byggnaderna.  

Ett förvärv av fastigheterna till marknadsvärde innebär en större initial investering 
av Kommunfastigheter men kan således på sikt minska bolagets 
skattekostnader, dels genom skattemässiga avskrivningar, och dels genom att 
den latenta skatteskulden på fastigheterna blir lägre.  

Det kan också nämnas att Kommunfastigheters avskrivningsunderlag för 
fastigheterna kan påverkas av jämkningsreglerna för moms. Om 
Kommunfastigheter får en fordran på Skatteverket avseende investeringsmoms 
(dvs. för s.k. positiv jämkning avseende belopp som Kommunen betalar tillbaka 
till kommunkontosystemet vid överlåtelsen) ska avskrivningsunderlaget på 
byggnad minskas med motsvarande belopp. Det jämkningsbelopp som 
Kommunfastigheter årligen återfår från Skatteverket ska då inte återläggas till 
avskrivningsunderlaget utan minska bolagets momsfordran. 

Kommunfastigheters investeringar i fastigheterna 

Som nämnts i avsnitt 3.3.2 ovan har Kommunfastigheter gjort omfattande 
investeringar i fastigheterna.  

En hyresgästs förbättringskostnader ska som huvudregel kostnadföras genom 
årliga avskrivningar (19 kap. 26 § inkomstskattelagen (1999:1229), ”IL”). Om 
fastighetsägaren ersätter hyresgästen för investeringskostnaderna avseende 
fastigheten ska ersättningen tas upp till beskattning hos hyresgästen och 
hyresgästens avskrivningsunderlag för investeringskostnaderna minskas i 
motsvarande mån. Resterande belopp (om något) får skrivas av med årliga 
värdeminskningsavdrag. När hyresrätten upphör ska hyresgästen dra av hela 
den kvarvarande kostnaden för investeringar i annans fastighet (utrangering) (19 
kap. 28 § IL). 

För fastighetsägaren gäller att denne ska ta upp värde av en ny-, till- eller 
ombyggnad eller annan liknande förbättring som bekostats av en hyresgäst som 
intäkt det år hyresgästens rätt till fastigheten upphör. Intäkten ska tas upp till ett 
värde som motsvarar förbättringens värde vid tidpunkten för hyresavtalets 
upphörande. Det värde som tas upp som intäkt ska samtidigt räknas in i 
anskaffningsvärdet för fastigheten (19 kap. 29 § IL). 

Inför införandet av bestämmelserna föreslogs att en hyresgästs 
förbättringskostnader inte skulle få behandlas enligt bestämmelserna när 
fastighetsägaren och hyresgästen var i intressegemenskap samt i situationer där 
hyresgästens nyttjanderätt upphörde till följd av att hyresgästen blev 
fastighetsägare (se prop. 1972:120 s. 121f.). Föreslagna begränsningar 
avseende parter i intressegemenskap infördes dock inte i de antagna 
bestämmelserna (se prop. 1972:210 s. 218f.)  

Sammanfattande Kommentar: Kommunfastigheter har gjort investeringar till ett 
belopp om ca 550 Mkr i Kommunens fastigheter. Om Kommunfastigheters 
nyttjanderätt till fastigheterna upphör ska bolaget således göra direktavdrag med 
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hela det oavskrivna värdet av investeringarna. Av Kammarrättens i Göteborg 
dom den 26 september 2006 i mål nr 313-05 framgår att en hyresgästs 
nyttjanderätt till en fastighet ska anses upphöra när hyresgästen förvärvar den 
tidigare hyrda fastigheten och att hyresgästen har rätt till direktavdrag för 
investeringskostnaderna. Mot bakgrund av att Kommunen inte inkomstbeskattas 
kommer Kommunen inte att beskattas för värdet av investeringarna och ska 
därmed inte heller räkna upp sitt anskaffningsvärde för fastigheten med 
motsvarande belopp. 

6 KÖP ELLER FASTIGHETSREGLERING 

6.1 Stämpelskatt 

Om Kommunfastigheter förvärvar en fastighet utgår stämpelskatt med 4,25 
procent av det högsta värdet av köpeskillingen och taxeringsvärdet året före 
lagfartens beviljande. I fråga om specialenheter och andra fastigheter för vilka 
taxeringsvärde saknas (t.ex. nybildade fastigheter) fastställs stämpelskatten 
utifrån värdeintyg eller annan utredning som utvisar fastighetens marknadsvärde.  

Stämpelskatten läggs till Kommunfastigheters anskaffningsvärde för fastigheten 
och fördelas mellan byggnad och mark på motsvarande sätt som köpeskillingen 
för fastigheten (se ovan under avsnitt 5.3.2). Den del av stämpelskatten som 
hänförs till byggnad läggs till avskrivningsunderlaget och skrivs av i samma takt 
som resten av bygganden. 

Sammanfattande Kommentar: Mot bakgrund av att majoriteten av de aktuella 
fastigheterna är s.k. specialenheter för vilka det inte finns något taxeringsvärde 
kommer en försäljning till marknadsvärde inte att medföra ökade 
stämpelskattekostnader för Kommunfastigheter. Detta eftersom fastigheternas 
marknadsvärde enligt värdeintyg ändå kommer att utgöra underlag för 
stämpelskatten. Vid en försäljning till bokfört värde kommer således 
stämpelskatten ändå beräknas på marknadsvärdet, förutsatt att detta överstiger 
det bokförda värdet.  

6.2 Fastighetsreglering 

Förvärv genom fastighetsreglering är inte stämpelskattepliktigt. Det bör därför 
utredas om och vilka fastigheter som lämpligen överlåts till Kommunfastigheter 
genom överenskommelse om fastighetsreglering istället för köp.5 På så sätt kan 
stämpelskattekostnaden för överlåtelserna sänkas. Viktigt att tänka på är dock 
att det tillkommer förrättningskostnader vid fastighetsreglering. I fråga om 
fastigheter med lågt marknadsvärde kan det därför vara lämpligast att förvärvet 
sker genom köp eftersom förrättningskostnaderna hos Lantmäteriet annars kan 
komma att överstiga kostnaden för stämpelskatt. 

Vidare ska noteras att det finns förslag på att utöka stämpelskatteplikten till att 
även avse förvärv av fast egendom som sker genom fastighetsreglering och 
uppdelning i lotter genom klyvning, om överföringen eller uppdelningen sker mot 

                                                

 
5 En del av de fastigheter som omfattas av förvärvsplanen ska Kommunfastigheter endast köpa del av. Det bör utredas om 
de aktuella markområdena som Kommunfastigheter eventuellt ska förvärva kan regleras in i befintliga fastigheter som 
Kommunfastigheter också äger/köper. Genom att reglera de aktuella markområdena istället för att markområdena styckas 
av och sen säljs till Kommunfastigheter kan stämpelskattebesparingar göras.   
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ersättning. Detta förslag är ännu på utredningsstadiet och det finns inte någon 
given tidpunkt vid vilken eventuella ändringar kan komma att träda i kraft. 

6.3 Jämkningsmoms 

Jämkningsmoms som Kommunen måste återbetala till Skatteverket i samband 
med en fastighetsöverlåtelse till Kommunfastigheter är inte 
stämpelskattegrundande under förutsättning att den inte utgör en del av 
köpeskillingen för fastigheten. Mot bakgrund av detta är det viktigt att ersättning 
för jämkningsmoms som Kommunfastigheter betalar till Kommunen regleras 
separat från köpeskillingen för fastigheten, för att stämpelskatt ska undvikas på 
detta belopp. 

7 MOMSFRÅGOR 

7.1 Kommunfastigheters momssituation 

Kommunfastigheter kan på samma sätt som nu vara frivilligt skattskyldig för 
uthyrning till Kommunen.  

Mot bakgrund av att Kommunfastigheter redan idag hyr ut fastigheterna till 
Kommunen kommer moms avseende hyra och driftkostnader inte att påverkas. 
Samma sak gäller för moms på investeringar som Kommunfastigheter kan 
komma att göra i fastigheterna (förutom att dessa utgifter inte ska bokas som 
”investering i annans fastighet”).  

Skulle Kommunfastigheter i framtiden komma att hyra ut lokaler till privata aktörer 
är det dock viktigt att hyresgästen bedriver momspliktig verksamhet, alternativt 
att den förlorade rätten till frivillig skattskyldighet och eventuell kostnad för 
jämkning av moms till följd av detta beaktas vid hyressättningen för lokalen. 

7.2 Kommunens investeringsmoms avseende fastigheterna 

I samband med att Kommunen överlåter fastigheterna måste investeringsmoms 
som ligger inom korrigeringstiden (tio år) och som ersatts inom 
kommunkontosystemet återbetalas. Det gäller ny-, till- eller ombyggnationer 
samt kostnader inom ramen för det utvidgade reparationsbegreppet där momsen 
på åtgärden (eller åtgärderna tillsammans) uppgått till minst 100 000 kr under ett 
beskattningsår. Hela beloppet måste återbetalas vid ett och samma tillfälle. 

För att Kommunfastigheter ska kunna ansöka om återbetalning av 
jämkningsmomsen måste Kommunen upprätta jämkningshandlingar enligt 
momslagen och överlämna dem till Kommunfastigheter. 

Förutsatt att fastigheterna kommer att användas i fullt ut skattepliktig verksamhet 
av Kommunfastigheter genom t.ex. uthyrning till Kommunen med frivillig 
skattskyldighet kan Kommunfastigheter få tillbaka jämkningsmomsen med 
motsvarande belopp genom årliga avdrag vid redovisning av momsen i 
skattedeklarationen. I den mån någon av fastigheterna utgör t.ex. äldreboenden 
eller LSS-boenden kommer Kommunfastigheter sannolikt inte kunna få hela 
beloppet återbetalt eftersom lägenheterna och vissa gemensamma ytor utgör 
stadigvarande bostad. Samma sak gäller lokaler som hyrs ut till ej momspliktig 
hyresgäst (t.ex. en ideell förening, privat förskola etc.). 

Som nämnts ovan i avsnitt 5.3.2 ska det jämkningsbelopp som 
Kommunfastigheter kan få återbetalt minska avskrivningsunderlaget för 
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byggnaderna vid ett och samma tillfälle det år fastigheterna förvärvas om 
jämkningsbeloppet ingår i köpeskillingen. Den årliga positiva jämkningen ska inte 
läggas till avskrivningsunderlaget utan utgör en minskning av 
Kommunfastigheters momsfordran. 

Eftersom Kommunen måste betala in hela jämkningsbeloppet i samband med 
överlåtelsen av fastigheterna och Kommunfastigheter får tillbaka 
investeringsmomsen som belöper på skattepliktig verksamhet fördelad med lika 
belopp respektive år under återstoden av korrigeringstiden uppkommer en 
”räntekostnad”. Ett sätt att undvika denna effekt är att vänta ut korrigeringstiden 
för Kommunens investeringar och överlåta respektive fastighet vid en tidpunkt 
när Kommunen inte längre är skyldig att återbetala investeringsmoms. Mot 
bakgrund av att Kommunfastigheter bekostat investeringar i fastigheterna sedan 
2013 bör dock eventuella jämkningsbelopp vara förhållandevis låga. 

Sammanfattande Kommentar: Mot bakgrund av Kommunens 
återbetalningsskyldighet för investeringsmoms bör det upprättas en uppdaterad 
förvärvsplan för fastigheterna. Detta för att fastställa om överlåtelse av 
fastigheterna skulle medföra en återbetalningsskyldighet för Kommunen, vilket 
belopp som skulle behöva återbetalas och vid vilken tidpunkt respektive fastighet 
kan överlåts för att undvika sådan skyldighet. 

8 TECKNANDE AV NYA HYRESAVTAL 

8.1 Hyresundantaget i LOU – en sammanfattning 

LOU omfattar inte försäljning/köp eller hyra av eller annan nyttjanderätt till 
fastigheter. LOU innehåller nämligen ett uttryckligt undantag för ”kontrakt som 
avser förvärv av fastighet, arrenderätt, hyresrätt, bostadsrätt, tomträtt, 
servitutsrätt eller någon annan rättighet till fastighet” (3 kap. 19 § LOU). 
Bestämmelsen brukar kallas för ”hyresundantaget”. 

Hyresundantaget innebär att t.ex. en kommun som önskar hyra en befintlig lokal 
inte behöver upphandla kontraktet. Hyresundantaget omfattar som huvudregel 
inte avtal om hyra av byggnader som ännu inte uppförts. I sådana fall måste 
avtalet normalt sett upphandlas enligt LOU. 

I många fall innehåller hyresavtal moment som är att betrakta som ett 
entreprenadkontrakt. Exempelvis är en hyresvärd, om inte bättre/sämre skick 
avtalats, enligt hyreslagen skyldig att tillhandahålla lokalen i sådant skick att den 
är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Det kan leda till att hyresvärden enligt 
hyreslagen är skyldig att vidta vissa reparations- och underhållsåtgärder. Även 
under ett löpande hyresförhållande är det en naturlig del av hyresavtalet att olika 
typer av entreprenadarbeten kan behöva utföras i form av 
hyresgästanpassningar och löpande underhåll. Sedvanliga 
hyresgästanpassningar av minde omfattning, som vilken hyresgäst som helst 
skulle kunna kräva, anses vara en underordnad del av hyresavtalet och behöver 
därför inte upphandlas enligt LOU. 

Sammanfattande Kommentar: Med anledning av att hyra är undantaget från 
upphandlingsplikt undviker Kommunen den upphandlingsproblematik som 
beskrivs i avsnitt 3.2 ovan genom att överlåta fastigheterna till 
Kommunfastigheter, och sedan teckna ”riktiga” hyresavtal. 
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8.2 Kommunen får inte understödja Kommunfastigheters verksamhet 

Genom att fastigheterna överlåts till Kommunfastigheter behöver den avtalade 
hyran i de hyresavtal som Kommunen och Kommunfastigheter tecknar vara så 
pass hög att den täcker Kommunens kostnader för förvaltning, underhåll, 
administration, kommunens avkastningskrav m.m. 

För det fall hyran är för låg, och Kommunfastigheter inte klarar sin ekonomi eller 
att underhålla fastigheterna på ett ändamålsenligt sätt, har Kommunen 
begränsade möjligheter att tillskjuta kapital. Som redogjorts för i avsnitt 5.2 
omfattas Kommunfastigheter enligt vår bedömning av EU:s statsstödsregler. Om 
Kommunen vill tillskjuta kapital till Kommunfastigheter krävs därför att 
Kommunen ställer krav på marknadsmässig avkastning på det tillskjutna 
kapitalet. Om Kommunen lånar ut pengar till Kommunfastigheter behöver 
Kommunen ta ut en marknadsmässig ränta. 

8.3 Hyresnivå ur skatteperspektiv 

Kommunen kommer att vara hyresgäst i merparten av de fastigheter som 
Kommunfastigheter ska förvärva. Vissa lokaler kan dock komma att hyras ut på 
den öppna marknaden.  

Utgångspunkten är att hyresnivån ska vara marknadsmässig. Om hyran 
understiger marknadsmässig hyra kan Kommunfastigheter uttagsbeskattas för 
skillnaden mellan marknadsmässig och faktiskt debiterad hyra. 
Kommunfastigheter kommer då att inkomstbeskattas med en fiktiv intäkt upp till 
marknadsmässig hyra och därmed drabbas av en skattekostnad (för närvarande 
21,4 procent) som inte motsvaras av någon inkomst. 

Det viktiga vid bestämmandet av hyresnivåer mellan Kommunfastigheter och 
Kommunen är att Kommunfastigheter kan motivera en eventuell skillnad i 
hyresnivå jämfört med ”externa” hyresgäster i förhållande till Skatteverket. 
Exempel på sådana argument är t.ex. att Kommunfastigheter inte tar någon 
marknadsrisk för sin uthyrning och får full kostnadstäckning samt om 
hyresavtalen löper på mycket lång tid t.ex. 20 år. Det kan dock inte garanteras 
att Skatteverket accepterar denna typ av argument. 

9 FASTIGHETSSKATT 

Den som äger en fastighet vid årets ingång ska betala fastighetsskatt för hela 
året. Oftast påverkas inte fastighetstaxeringen av vem som äger fastigheten. För 
specialenheter som är s.k. allmänna byggnader (typkod 828) gäller dock att 
dessa blir skattepliktiga när de ägs av ett bolag. Specialenheter som är allmänna 
byggnader kommer således att bli fastighetsskattepliktiga om de ägs av 
Kommunfastigheter. 

10 FINANSIERING AV FASTIGHETSFÖRVÄRV 

Enligt vår bedömning finns två huvudsakliga tillvägagångssätt för 
Kommunfastigheter att finansiera sitt förvärv av fastigheterna; 

i) Externa lån 

Ett sätt att finansiera förvärven av fastigheterna är att Kommunfastigheter 
tar upp ett externt lån. 
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I många fall när kommunala bolag lånar kapital av en extern långivare går 
kommunen i borgen för bolagets upptagna lån. Borgensåtagande lämnas 
ofta av koncernekonomiska skäl. Genom att kommunen borgar för lånet 
kan bolaget i många fall erhålla förmånligare räntevillkor. 

Borgensåtaganden är en åtgärd som omfattas av EU:s statsstödsregler. 
Om Kommunen går i borgen för Kommunfastigheters lån behöver 
Kommunen ta ut en marknadsmässig borgensavgift.6 

ii) Förvärv på revers 

Ett alternativ till att Kommunfastigheter tar upp externa lån är att 
Kommunfastigheter köper fastigheterna på revers, dvs. att 
Kommunfastigheter inte betalar köpeskilling kontant på tillträdesdagen, 
utan att Kommunen istället ställer ut en revers på ett belopp motsvarande 
köpeskillingen. Kommunen kommer alltså efter överlåtelsen ha en 
fordran på Kommunfastigheter. 

Villkoren för en revers behöver vara marknadsmässiga för att inte riskera 
att Kommunen anses utge ett otillåtet statsstöd. Detta innebär t.ex. att 
Kommunen behöver ta ut en marknadsmässig ränta. 

Ett tredje alternativ, som vid upprättandet av denna PM inte närmare utträtts, är 
att Kommunen tillskjuter fastigheterna som ett aktieägartillskott. För att detta ska 
vara möjligt stadsstödsrättsligt krävs dock att Kommunen ställer ett 
marknadsmässigt avkastningskrav på det tillskjutna kapitalet. 

10.1 Ränteavdragsbegränsningar – en sammanfattning 

Sedan den 1 januari 2019 gäller nya ränteavdragsbegränsningsregler. I korthet 
innebär reglerna att det införts en generell ränteavdragsbegränsning inom 
bolagssektorn, dvs. en regel som träffar alla räntekostnader oavsett om den 
underliggande skulden är intern eller extern. Vidare har det införts definitioner 
avseende räntekostnader och ränteinkomster. Avdrag för negativa räntenetton 
medges enligt huvudregeln med 30 procent av skattemässigt EBITDA. Som ett 
alternativ till huvudregeln gäller att företag inom en intressegemenskap alltid kan 
göra avdrag för negativa räntenetton med upp till 5 Mkr kronor årligen. 

I samband med detta har också begränsningsreglerna för interna lån justerats. 
Definitionen av intressegemenskap har utvidgats till att omfatta fler 
ägarförhållanden. Härtill har de tidigare undantagen enligt tioprocentsregeln och 
ventilen slopats. Avdrag för ränta ska istället medges när långivaren (i) hör 
hemma inom EES, (ii) i land med vilket Sverige har skatteavtal, eller (iii) 
beskattas med minst tio procent, utom när skuldförhållandet uppkommit 
uteslutande eller så gott som uteslutande för att uppnå en skatteförmån (ca 90-
95 procent). 

                                                

 
6 SKL, SABO och Kommuninvest genomförde en utredning 2011 i syfte att ta fram en modell som säkerställer att ett 
borgensåtagande inte betraktas som otillåtet stöd. Modellen visar på hur en kommun kan gå tillväga för att beräkna och 
fastställa en marknadsmässig borgensavgift, se 
https://skr.se/samhallsplaneringinfrastruktur/planerabyggabo/boendebostader/okatbostadsbyggande/allmannyttigabostad
sforetag/borgensavgiftmodell.1311.html  
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Enligt reglerna är Kommunen visserligen att anse som ett företag som hör 
hemma inom EES. Eftersom Kommunen inte är skattskyldig för inkomstskatt är 
dock undantaget avseende skuldförhållanden som uteslutande eller så gott som 
uteslutande anses föreligga för att uppnå en skatteförmån av särskild betydelse 
för lån som Kommunen lämnar till Kommunfastigheter.  

Bedömningen avseende skälet till lånet ska göras utifrån både låntagaren och 
långivaren och avse hela skuldförhållandet. Det är omständigheterna hänförliga 
till det aktuella skuldförhållandet vid tidpunkten för räntebetalningen som är 
relevanta. Omständigheter som ska beaktas är t.ex. om det handlar om märkbart 
höga räntenivåer, slussning av lån, kapitalets ursprung, beskattningsnivån hos 
långivaren samt om det är egenupparbetade eller inlånade medel som lånas ut. 
Ifråga om slussning ska särskilt beaktas om det handlar om slussning av 
räntebetalningar via andra företag i intressegemenskapen och att slussningen 
framstår som omotiverad vid sidan av de skatteeffekter som uppnås. 
Omständigheten att det handlar om utlåning av egenupparbetade medel kan, ur 
långivarens perspektiv, tala för att det är fråga om sunda affärsmässiga skäl. Om 
finansieringen istället hade kunnat ske genom kapitaltillskott är också en faktor 
som ska beaktas. Enligt förarbetena (prop. 2017/18:245) till bestämmelserna ska 
samtliga ”väsentliga omständigheter” vägas in. Vad som avses med begreppet 
väsentliga omständigheter har dock inte närmare kommenterats. Det ska dock 
noteras att det krävs en mycket hög grad av skatteplanering för att en väsentlig 
skatteförmån ska anses ha uppkommit. 

I fråga om lån inom den kommunala familjen uttalas i förarbetena att skälen för 
internlånen och nivån på räntan är omständigheter som ska beaktas vid en 
samlad bedömning. Omständigheter som bör tala för att räntan inte får dras av 
är att det handlar om internt finansierade interna förvärv.  

I förhållande till tidigare begränsningsbestämmelser (den s.k. ventilen) avseende 
interna lån har Skatteverket i ställningstagande (dnr 131 125056-14/111) gjort 
följande bedömning. Om förhållandena är sådana att en kommuns utlåning inte 
är större än dess externa upplåning så kan de skuldförhållanden som finns 
mellan kommunen och låntagarna presumeras vara huvudsakligen affärsmässigt 
motiverade och inte skattedrivna. Avdragsrätten bör i sådana fall normalt inte 
ifrågasättas om det inte finns andra omständigheter som medför att 
skuldförhållandet inte kan anses affärsmässigt motiverat. I en sådan situation är 
omständigheten att tillskott kunde ha lämnats istället för lån normalt inget som 
behöver beaktas särskilt. För att presumtionen ska vara stark och inte 
ifrågasättas kräver dock Skatteverket att vidareutlåningen ska uppfylla ett 
”verkligt” lånebehov. Sådant lånebehov anses normalt inte föreligga om lånet 
används för att finansiera interna förvärv. 

Sammanfattande Kommentar: Om Kommunfastigheters förvärv av fastigheter 
från Kommunen skulle finansieras med ett lån från Kommunen är risken för att 
Kommunfastigheter inte får avdrag för räntan på lånet enligt 
ränteavdragsbegränsningsreglerna för lån inom en intressegemenskap 
förhållandevis stor.  

Finansieras förvärvet med externt upplånade medel kommer räntan på lånet inte 
att omfattas av ränteavdragsbegränsningsreglerna för interna lån, men av den 
generella avdragsbegränsningen. Avdragsmöjligheten för räntan kommer 
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därmed att vara beroende av intressegemenskapens totala räntekostnader samt 
Kommunfastigheters skattemässiga EBITDA. 

Om förvärvet finansieras med egenupparbetade medel finns det inte någon 
räntekostnad att beakta vid beräkningen av Kommunfastigheters avdragsrätt för 
ränta. Anskaffningsutgiften kommer dock att påverka Kommunfastigheters 
skattemässiga EBITDA och minska detta anskaffningsåret. På så sätt kan 
Kommunfastigheters möjligheter att göra avdrag för andra räntekostnader 
påverkas. 

11 KOMMUNEN ÅTERTAR FÖRVALTNINGEN AV FASTIGHETERNA 

Nedan behandlas de omständigheter och konsekvenser som skulle uppstå om 
hyresavtalen mellan Kommunen och Kommunfastigheter och vice versa skulle 
upphöra, med innebörden att Kommunen skulle återgå till att själv förvalta de 
aktuella fastigheterna. 

11.1 Praktiska konsekvenser 

Enligt erhållna uppgifter har Kommunen idag ingen egen organisation som kan 
förvalta fastigheterna. Som redogjort för under avsnitt 3.2 är det förenat med 
upphandlingsrättsliga risker att köpa förvaltningstjänster från 
Tierpsbyggen/Kommunfastigheter (om inte köpet av tjänsterna 
konkurrensutsätts i enlighet med LOU). Om Kommunen återtar förvaltningen av 
fastigheterna kommer Kommunen sannolikt behöva bygga upp en egen 
förvaltningsorganisation. 

11.2 Investeringar gjorda av Kommunfastigheter 

Som nämnts i avsnitt 3.3.2 ovan har Kommunfastigheter gjort omfattande 
investeringar i fastigheterna.  

11.2.1 Inkomstskatt 

På motsvarande sätt som beskrivits i avsnitt 5.3.2 ska Kommunfastigheter göra 
direktavdrag med hela det oavskrivna värdet av gjorda investeringar i 
fastigheterna om nyttjanderätten till fastigheterna upphör. Mot bakgrund av att 
Kommunen inte inkomstbeskattas kommer Kommunen inte att beskattas för 
värdet av investeringarna och ska därmed inte heller räkna upp sitt 
anskaffningsvärde för fastigheten med motsvarande belopp. 

11.2.2 Moms 

Kommunfastigheter har gjort avdrag för investeringsmoms på de av Kommunen 
ägda fastigheterna. Om Kommunfastigheters hyresavtal med Kommunen upphör 
och Kommunen själv övertar förvaltningen av fastigheterna så övertar 
Kommunen därmed också jämkningsskyldigheten avseende investerings-
momsen på fastigheterna. Kommunfastigheter måste därför upprätta och 
överlämna en s.k. jämkningshandling till Kommunen. 

Jämkning av investeringsmoms aktualiseras bl.a. när användningen av en 
fastighet ändras på så sätt att avdragsrätten för moms minskar.  

I dagsläget är Kommunfastigheter frivilligt skattskyldig till moms för uthyrningen 
av lokalerna till Kommunen. Om Kommunfastigheters hyresavtal med 
Kommunen upphör, och Kommunen fortsätter att använda lokalerna för sin egna 
verksamhet, uppstår alltså en jämkningssituation. Kommunen kommer därmed 
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att vara skyldig att återbetala investeringsmoms med 1/10 årligen under 
återstoden av korrigeringstiden. Överlåtelseåret ska räknas med i återstoden av 
korrigeringstiden. Kommunen har dock rätt till ersättning från 
kommunkontosystemet för den investeringsmoms som måste återbetalas, varför 
investeringsmomsen inte blir någon kostnad i Kommunens verksamhet.   

 

 

_______________________ 
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Ang.: Överflyttning av fastigheter 

1 Inledning 

Vi på Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat (”Kilpatrick”) har på uppdrag av 

Tierps kommun (”Kommunen”) blivit ombedda att svara på ett antal av Kommunen 

ställda frågor inför en potentiell omstrukturering av Kommunens fastighetsbestånd. 

2 Bakgrund och förutsättningar 

Kommunen äger fastighetsbolaget Tierps kommunfastigheter AB, org.nr 556901-2171, 

(”TKAB”) till 100 %. TKAB äger i sin tur det kommunala bostadsbolaget AB 

Tierpsbyggen, org.nr 556088-2325 (”ABTB”) till 100 %. 

Kommunen hyr ut sina fastigheter till TKAB varpå TKAB hyr tillbaka fastigheterna till 

Kommunen. 

Kommunens fastighetsbestånd förvaltas i dagsläget av TKAB. Då TKAB inte har 

någon egen förvaltningsorganisation köper TKAB in förvaltningstjänster från sitt 

helägda dotterbolag ABTB.  

Den ursprungliga avsikten vid bildandet av TKAB var att Kommunens fastigheter 

successivt skulle överlåtas till TKAB enligt en förvärvsplan. TKAB har dock inte 

förvärvat några fastigheter från Kommunen i dagsläget. 
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Under ett sammanträde den 27 april 2021 beslutade kommunstyrelsen att beställa en 

utredning avseende Kommunens fastighetsbestånd som ska presenteras vid 

kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2021. Kommunens projektgrupp har att ta 

ställning till om: 

a) Fastigheterna delvis ska överlåtas till TKAB, 

b) Alla fastigheterna ska överlåtas till TKAB samtidigt, 

c) Fastigheterna ska överlåtas till TKAB succesivt, eller 

d) Fastigheterna ska återgå till att förvaltas av Kommunen (och därmed ska 

TKAB likvideras). 

Inom ramen för sitt arbete med ovannämnda frågor har Kommunens projektgrupp gett 

Kilpatrick i uppdrag att utreda de juridiska frågor som framgår nedan i avsnitt 3. 

3 Frågeställningar 

Följande frågeställningar behandlas i denna promemoria: 

a) Hur hanteras ränteswapar som TKAB ingått om Kommunen tar över förvaltningen av 

fastighetsbeståndet? (se avsnitt 4 nedan) 

b) Hur görs en fastighetsvärdering av den typ av fastigheter som eventuellt ska 

överlåtas? Såsom skolor, äldreboenden m.m. (se avsnitt 5 nedan) 

c) Vilka inventarier ingår vid en överlåtelse av en fastighet? (se avsnitt 6 nedan) 

d) Hur hanteras TKAB:s investeringar i Kommunens fastigheter vid en eventuell 

överlåtelse till TKAB? (se avsnitt 7 nedan) 

e) Om Kommunen ”köper loss” en investering som TKAB gjort i Kommunens fastighet, 

vad blir konsekvenserna vid en eventuell överlåtelse till TKAB? (se avsnitt 8 nedan) 

f) Vilka konsekvenser får en eventuell likvidation av TKAB? (se avsnitt 9 nedan) 

4 Hur hanteras ränteswapar som TKAB ingått om Kommunen tar över 

förvaltningen av fastighetsbeståndet? 

En ränteswap är ett avtal mellan två parter att under en bestämd tid utbyta ränteflöden 

med varandra. Vid ingåendet av en ränteswap kommer parterna oftast överens om att 

byta en fast ränta mot en rörlig ränta eller byta två rörliga räntor med olika 

fixeringsperioder. Genom att ingå avtal om ränteswap uppstår således ett 

fordringsförhållande som innebär en ömsesidig skyldighet att utbetala penningbelopp 

till varandra. 

TKAB har idag ingått tio ränteswapar med Nordea Markets. Swaparna hade vid 

årsskiftet ett undervärde på cirka 6 miljoner kronor. Frågan är vad som sker med 

ränteswaparna om Kommunen återtar förvaltningen av sina fastigheter och eventuellt 
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köper de fastigheter som ABTB äger. Kan Kommunen ta över ränteswaparna eller 

måste ränteswaparna stängas? 

Löptiden för en ränteswap kan variera. Om transaktionen avslutas i förtid kan den ha ett 

negativt marknadsvärde. Den part för vilken transaktionen har ett negativt 

marknadsvärde ska ersätta den andra parten med ett belopp som motsvarar det negativa 

marknadsvärdets absoluta värde. En ränteswap ska när som helst kunna stängas och 

affären avslutas till rådande marknadspris, men detta beror givetvis på vad som framgår 

av ränteswapen (avtalet). 

Frågan är om ränteswaparna kan överlåtas till en annan juridisk person. Kilpatrick har 

förstått det som att Nordea Markets är av uppfattningen att ränteswaparna måste 

stängas om Kommunen återtar fastigheterna och eventuellt köper de fastigheter som 

ABTB äger. ABTB kommer då inte att ha några lån kvar och bolaget kan även komma 

att likvideras om moderbolaget TKAB likvideras. 

Som huvudregel gäller att ett avtal endast binder parterna till avtalet, d.v.s. har ABTB 

eller TKAB ingått en ränteswap med Nordea Markets kan ränteswapen inte överlåtas 

till en annan juridisk person såtillvida det inte framgår av ränteswapen. 

5 Hur görs en fastighetsvärdering av den typ av fastigheter som eventuellt ska 

överlåtas? Såsom skolor, äldreboenden m.m. 

Om de av Kommunen ägda fastigheterna ska överlåtas till TKAB är frågan till vilket 

pris överlåtelsen ska ske. 

Av 2 kap. 8 § kommunallagen (2017:725) framgår att kommuner inte får gynna 

enskilda näringsidkare genom ett individuellt inriktat stöd. När kommunala fastigheter 

ska överlåtas utan ett anbudsförfarande eller liknande konkurrensutsättning finns därför 

en risk för att köparen anses ha gynnats genom ett individuellt inriktat stöd, för det fall 

köpeskillingen understiger marknadsvärdet. 

Utöver kommunallagens bestämmelser måste kommuner även beakta EU-rättens regler 

om statsstöd vid fastighetsförsäljningar. För att undvika att fastighetsöverlåtelsen 

strider mot artikel 107-109 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (”FEUF”) 

bör försäljning av offentlig egendom ske till ett pris som inte understiger 

marknadsvärdet. En åtgärd får inte enligt artikel 107.1 i FEUF ge en ekonomisk fördel 

till TKAB. Med ekonomisk fördel menas en åtgärd där det mottagande företaget ges 

ekonomiska fördelar som den inte skulle ha erhållit enligt normala marknadsmässiga 

villkor.1

Marknadsvärdet är det mest sannolika priset vid en försäljning på den öppna 

marknaden.2 Genom att överlåta fastigheterna till dess marknadsvärde undviker 

Kommunen i största möjliga mån att bryta mot såväl 2 kap. 8 § kommunallagen som 

1 Mål C-399/08 p. 40.  
2 SOU 2008:99 s. 127.  
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artikel 107-109 i FEUF. Det finns tre huvudsakliga värderingsmetoder för att fastställa 

marknadsvärdet: 

a) ortsprismetoden,  

b) avkastningsmetoden, samt  

c) produktionskostnadsmetoden. 

För att fastställa marknadsvärdet bör man i första hand använda sig av ortsprismetoden. 

Valet av värderingsmetod blir dock i första hand beroende av tillgången till 

jämförelseobjekt. Finns det tillräckligt många köp inom det område där den fastighet 

som ska säljas är belägen, används vanligtvis ortsprismetoden. Enligt ortsprismetoden 

fastställs fastighetens marknadsmässiga värde med ledning av uppgifter om 

köpeskillingar vid jämförbara objekt. 

Det kan för vissa typer av fastigheter vara svårt att fastställa en allmän prisnivå. Som 

exempel nämns i förarbetena till expropriationslagen (1972:719) vårdanstalter, 

gudstjänstlokaler och andra samlingslokaler för vetenskapliga ändamål.3 Det kan 

således vara svårt att genom ortsprismetoden fastställa fastighetens marknadsvärde vid 

värderingen av skolor och äldreboenden. 

I andra hand ska marknadsvärdet för fastigheten fastställas genom avkastningsmetoden. 

Enligt avkastningsmetoden görs en kalkyl av fastighetens antagbara framtida 

avkastning. På fastigheter där det är svårt att fastställa en allmän prisnivå kan man 

värdera fastigheten genom avkastningsmetoden. Metoden lämpar sig exempelvis för 

industriella fastigheter, skogsfastigheter och hyreshusfastigheter.4

I sista hand ska produktionskostnadsmetoden användas för att fastställa marknadsvärdet 

på de fastigheter som ska säljas. Produktionskostnadsmetoden består av tre moment där 

man först bedömer återanskaffningskostnaden för att uppföra en ny likadan byggnad 

eller anläggning. Sedan reduceras det framräknade värdet med hänsyn till den 

värdeminskning som uppstått genom ”ålder och bruk”. Reduktionen görs med hjälp av 

nedskrivning. Slutligen adderas det framräknade värdet för byggnaden till värdet av 

marken, varvid ett totalt fastighetsvärde erhålls. Värdet för marken erhålls vanligtvis 

med hjälp av ortsprismetoden. Produktionskostnadsmetoden ger primärt uttryck för ett 

tekniskt nuvärde och det måste göras en bedömning i vilken mån det motsvarar 

marknadsvärdet.5

Det går inte att på ett entydigt sätt avgöra vilken metod som är lämpligast att använda 

sig av vid en fastighetsvärdering. Ortsprismetoden bör användas i första hand men 

metoden är beroende av att det finns godtagbart jämförelsematerial. De frågeställningar 

en värderare ställs inför vid en värdering enligt ortsprismetoden är om 

jämförelsematerialet är representativt för den fastighet som ska säljas eller om 

3 Prop. 1971:122 s. 174. 
4 A. prop. s. 173.  
5 Sjödin m.fl., Markåtkomst och ersättning, s. 97.
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fastigheten är avvikande eller säregen i något hänseende med hänsyn till dess standard, 

belägenhet, skador osv. 

Istället för ortsprismetoden kan avkastningsmetoden användas. Denna metod är dock 

beroende av möjligheten att uppskatta framtida betalningsströmmar. För äldreboenden 

och skolor kan då produktionskostnadsmetoden användas som ett möjligt alternativ.6

Om Kommunen beslutar att sälja delar av eller hela sitt fastighetsbestånd till TKAB bör 

en oberoende värderingsman anlitas. Det blir då upp till värderingsmannen att fastställa 

det pris som fastigheterna bör säljas till. Kommunen kan genom att sälja fastigheterna 

till det av värderingsmannen fastställda priset förvissa sig om att fastigheterna inte säljs 

till ett underpris och därmed riskera att fastighetsöverlåtelsen strider mot EU-rättens 

statsstödsregler. 

6 Vilka inventarier ingår vid en överlåtelse av en fastighet? 

Av 2 kap. jordabalken (1970:994) framgår vilka föremål som utgör fastighetstillbehör 

och som således ingår vid en försäljning av en fastighet. Värdet av fastigheten påverkas 

följaktligen av vilka inventarier som ingår vid en försäljning. 

2 kap. 1 § jordabalken innehåller bestämmelser om de omedelbara fastighetstillbehören 

vilka genom sitt fysiska samband hör till fastigheten. Några exempel på 

fastighetstillbehör som nämns i bestämmelsen är byggnader, ledningar och stängsel. En 

förutsättning för att något ska utgöra ett fastighetstillbehör är att det har tillförts 

fastigheten för stadigvarande bruk. Det är ”installatörens” subjektiva avsikt som är 

avgörande. Har fastighetsägaren tänkt att byggnaden, staketet eller vad som nu har 

uppförts ska finnas på fastigheten för permanent bruk är det uppfört på fastigheten för 

stadigvarande bruk och utgör därmed ett fastighetstillbehör. 

När man konstaterat att en byggnad utgör ett fastighetstillbehör måste man vidare 

avgöra vad som i sin tur utgör tillbehör till byggnaden. 2 kap. 2 § jordabalken 

innehåller bestämmelser om byggnadstillbehör. För att ett föremål ska utgöra 

byggnadstillbehör krävs att byggnaden är försedd med föremålet och att det är ägnat till 

stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna. I paragrafens första stycke räknas 

vissa byggnadstillbehör upp som normalt sett får anses uppfylla kravet på att vara 

ägnade till stadigvarande bruk för byggnaden, men denna uppräkning är endast 

exemplifierande. I uppräkningen nämns hiss, ledstång, värme, ledning för vatten etc. 

Av paragrafens andra stycke framgår sådana föremål som anses höra till vissa slags 

byggnader. Till bostäder hör exempelvis kylskåp, badkar och spis. Till fabrikslokaler 

hör exempelvis kylsystem och fläktmaskineri. 

Det finns en viktig skillnad mellan 2 kap. 1 § jordabalken och 2 kap. 2 § jordabalken 

vad gäller terminologin. I 2 kap. 1 § jordabalken heter det ”för stadigvarande bruk” 

6 Jfr. Prop. 1971:122 s. 173 f.
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medan det i 2 kap. 2 § jordabalken heter ”ägnat till stadigvarande bruk”. ”Ägnat” 

innebär att bedömning är objektiv, dvs. det räcker inte att installatören haft en avsikt att 

föremålet ska vara till stadigvarande bruk utan föremålet måste typiskt sett vara till 

nytta oavsett vem som äger eller nyttjar fastigheten. Om föremålet enbart tillgodoser en 

viss fastighetsägares speciella intresse eller tillfälliga behov är nyttorekvisitet inte 

uppfyllt.  

2 kap. 3 § jordabalken innehåller bestämmelser om industritillbehör. Till en fastighet 

som helt eller delvis har inrättas för industriell verksamhet hör, utöver vad som följer av 

1 och 2 §§, maskiner och annan utrustning som tillförts fastigheten för att användas 

huvudsakligen på denna. Med industriell verksamhet avses produktion av varor med 

maskinella hjälpmedel. 

Vissa föremål som enligt bestämmelserna i 2 kap. jordabalken skulle klassificeras som 

fastighetstillbehör kan ändå klassificeras som lös egendom enligt 2 kap. 4 § 

jordabalken. Föremål som nyttjanderättshavare eller annan än fastighetsägaren tillfört 

fastigheten hör inte till denna, om inte föremålet och fastigheten kommit i samma 

ägares hand. Föremål som en hyresgäst eller någon annan som inte är fastighetsägare 

har tillfört fastigheten anses således inte tillhöra fastigheten vid en eventuell 

försäljning, även om det generellt sett klassificeras som fastighetstillbehör, om inte 

fastighetsägaren förvärvar föremålet. 

7 Hur hanteras TKAB:s investeringar i Kommunens fastigheter vid en eventuell 

överlåtelse till TKAB? 

Vid köp av fast egendom gäller reglerna i 4 kap. jordabalken. Köp slutes genom 

upprättande av köpehandling. Handlingen ska innehålla uppgift om köpeskilling och en 

förklaring av säljaren att egendomen överlåtes på köparen. Om säljaren och köparen vid 

sidan av köpeskillingen träffat överenskommelse om annan köpeskilling än den som 

anges i köpehandlingen är den överenskommelsen ogiltig.  

Vid försäljning av fastigheter från Kommunen till TKAB har Kommunen att ta hänsyn 

till att försäljningen inte sker till ett underpris med beaktande av såväl kommunallagen 

som EU:s statsstödsregler (jfr. avsnitt 5 ovan). Ett avdrag från köpeskillingen för de 

investeringar som TKAB har gjort kan således göras så länge det sker på 

marknadsmässiga villkor, dvs. det kan regleras i köpeavtalet att marknadsvärdet är ett 

visst belopp, men att avdrag görs för värdet av de investeringar som TKAB gjort. 

8 Om Kommunen ”köper loss” en investering som TKAB gjort i Kommunens 

fastighet, vad blir konsekvenserna vid en eventuell överlåtelse till TKAB? 

Som ovan nämnt i avsnitt 7 har Kommunen vid försäljning av fastigheter till TKAB att 

ta hänsyn till att försäljningen inte sker till ett underpris. Om Kommunen betalar TKAB 

för en investering som TKAB gjort i Kommunens fastighet innan fastigheten i fråga 
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överlåts, behöver det inte göras något avdrag i köpeskillingen för de investeringar som 

TKAB har gjort. 

9 Vilka konsekvenser får en eventuell likvidation av TKAB? 

Slutligen har Kommunen ställt en fråga som syftar på skrivelsen i 4 § i bolagsordningen 

för TKAB. Däri anges följande avseende ändamålet med bolagets verksamhet: 

I tredje stycket anges att bolagets behållna tillgångar ska tillfalla aktieägarna om 

bolaget likvideras. Aktieägaren är i detta fall Kommunen. Om TKAB likvideras innebär 

det således att samtliga fastigheter, gjorda investeringar samt TKAB:s dotterbolag 

ABTB ska tillfalla Kommunen. Kilpatrick har blivit ombedda att svara på frågan om 

det finns någon juridisk problematik kring en sådan likvidation (jfr. med att Kommunen 

köper tillbaka alla fastigheter samt gjorda investeringar). 

Vid en likvidation av aktiebolag är reglerna i 25 kap. aktiebolagslagen (2005:511) 

tillämpliga. Enligt 25 kap. 34 § aktiebolagslagen ska likvidatorn snarast efter det att han 

eller hon har tillträtt ansöka om kallelse på bolagets okända borgenärer. Enligt 25 kap. 

35 § aktiebolagslagen ska likvidatorn genom försäljning på offentlig auktion eller på 

annat lämplig sätt förvandla bolagets egendom till pengar, i den utsträckning det behövs 

för likvidationen, samt betala bolagets skulder. Förvandling till pengar behöver inte ske 

om alla aktieägare är överens om att egendomen kan skiftas som den är.7

När anmälningstiden som har satts ut i kallelsen på okända borgenärer har löpt ut och 

kända skulder har betalats ska likvidatorn i enlighet med 25 kap. 38 § aktiebolagslagen 

skifta bolagets återstående tillgångar. Om det råder tvist om en skuld eller om en skuld 

inte har förfallit till betalning eller av annan orsak inte kan betalas, ska pengar sättas av 

till betalning av skulden och återstoden skiftas. En aktieägare har enligt 4 kap. 1 § 

aktiebolagslagen rätt att få vad som belöper på hans eller hennes aktier. 

Då Kommunen är aktieägare i TKAB ska samtliga fastigheter överföras till Kommunen 

vid en eventuell likvidation i enlighet med vad som föreskrivs i 4 § bolagsordningen för 

7 Prop. 1975:103 s. 509. 
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TKAB. Detta förutsatt att ingen av fastigheterna behöver tas i anspråk för att betala en 

skuld i TKAB. 

*  *  *  *  * 
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Thomas, 

Vi avger härmed vårt utkast till rapport avseende den översyn av överföring av fastigheter från Tierps kommun till TKAB.  
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:s (”nedan PwC”) ansvar gentemot er regleras i uppdragsavtal med Er daterat den 27 juni 
2019 (nedan “Avtalet”).

Denna rapport är ett utkast. PwC:s definitiva uppfattning och slutsatser kommer endast till uttryck i den slutliga rapporten och 
inte i detta utkast. PwC accepterar inte någon form av ansvar vare sig på obligatorisk eller utomobligatorisk grund (inte heller 
vid oaktsamhet) gentemot Er för innehållet i detta utkast och Ni ska varken agera eller avhålla Er från att agera på grund av 
innehållet i detta utkast.

Rapporten och våra kommentarer har baserats på PwC:s uppfattning om den riktiga tolkningen av lagar, föreskrifter, rättspraxis 
och andra uttalanden till vägledning för rättstillämpningen som var kända för oss vid tidpunkten för upprättandet av denna 
rapport. Därefter genomförda förändringar av lagar, föreskrifter, rättspraxis och andra uttalanden till vägledning för 
rättstillämpningen har inte beaktats.

Denna rapport får inte göras tillgänglig för andra personer än de som anges i Avtalen och endast under de förutsättningar som 
beskrivs där. Rapporten är skriven för att tillgodose Era specifika behov och ändamål. Andra eventuella läsare av rapporten än 
företrädare för Er kan därför inte förlita sig på innehållet i rapporten för sina ändamål och ska vara införstådd med att PwC inte 
accepterar någon form av ansvar eller skadeståndsskyldighet gentemot utomstående som tar del av rapporten. Utomstående 
äger inte rätt att hänvisa till eller citera innehållet i denna rapport eller göra rapporten tillgänglig för annan utan PwC:s skriftliga 
medgivande.

Med vänliga hälsningar,

Christina Grape
Senior Manager
T:  +46 (0)10 212 5493
christina.grape@pwc.com

Constantina Boberg
Director
T:  +46 (0)10 212 6664
constantina.boberg@pwc.com

Tomas Almendalen
Director
T:46 (0)10 212 9650
Thomas.almendalen@pwc.com

Per-Erik Waller
Director
T:46 (0)10 213 3085
per-erik.waller@pwc.com

Tierps kommun
Thomas Kihlström
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Bakgrund
Tierps kommun (Kommunen) har under 2011 beslutat att bilda ett nytt fastighetsbolag. 
Kommunen hade därefter för avsikt att överlåta verksamhets- och kommersiella fastigheter till 
bolaget. En plan för överlåtelserna har tagits fram och vissa överlåtelser har skett enligt plan, 
dock inte samtliga tänkta överlåtelser.  

Efter 2011 har vissa regeländringar skett som innebär att Kommunen har ett behov av att 
utvärdera gällande regler för att se vilken ägarstruktur som är mest ekonomisk för skattebetalarna 
ur ett ägarperspektiv. 

Uppdrag
Tierps kommun ger Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, nedan PwC, i uppdrag att: 

• Påvisa förändringar i regelverk som skett från 2011 och som ger effekter för 
fastighetsägande i kommunalt bolag

• Att utifrån dagens regelverk utvärdera kommunens strategi för fastighetsförvaltning 
såsom den kommit till uttryck baserat på 2011 års rapport

• Ge rekommendationer om hur Kommunen ska hantera ägande och förvaltande av 
fastigheter med hänsyn taget till lägsta kostnad för skattebetalarna och i enlighet med nu 
gällande regelverk

• Beskriva hur investeringar som utförts och bekostats av TKAB men som Kommunen är 
ägare till ska kostnadsföras 

• Beskriva hur investeringar som Kommunen utfört och bekostat men som TKAB är ägare 
till ska kostnadsföras   

Bakgrund och uppdrag



2011 års rapport1
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Bakgrund
Kommunfullmäktige i Tierps kommun har beslutat att ett nytt fastighetsbolag ska bildas och att 
kommunen ska överlåta sina verksamhets- och kommersiella fastigheter till detta bolag. Det nya 
bolaget ska äga och förvalta kommunens fastigheter samt leverera så ändamålsenliga och billiga 
lokaler som möjligt. Hyrorna ska baseras på bolagets självkostnadspris och inte innehålla några 
marknadsinslag och riskpremier. Hyran ska omfatta merparten av de kostnader en lokal har. För 
det fall lokaler hyrs ut till externa kunder ska marknadsmässig hyressättning tillämpas.

Jämkning 
I samband med kommunens överlåtelse av fastigheter ska regler om jämkning tillämpas som 
innebär att en kommun som erhållit ersättning för moms från kommunkontosystemet för gjorda 
investeringar kan bli skyldig att återbetala hela eller delar av beloppet. 
Om kommunen varit skyldig att återbetala (jämka) moms till kommunkontosystemet kan en ny 
ägare av fastigheten genom positiv jämkning få tillbaka motsvarande belopp. Detta gäller dock 
endast under förutsättning att köparen använder fastigheten i en momspliktig verksamhet. 
Jämkning beräknas med 1/10 per år under återstoden av en tioårig korrigeringstid. Samma 
fastighet kan ha flera olika investeringar och därmed olika jämkningstider beroende på när en 
investering skett. 

Alternativa möjligheter
Istället för att Kommunen överlåter fastigheterna direkt till köparbolaget kan Kommunen ändra 
användningen på fastigheterna genom att registrera dessa för frivillig skattskyldighet för att hyra 
ut till bolaget. Även Bolaget registrerar fastigheterna för frivillig skattskyldighet och återhyr 
därefter dessa till Kommunen. 
Till följd av att Kommunen har ändrat användningen på fastigheterna måste en återbetalning 
(jämkning) ske till kommunkontot. Motsvarande belopp kan dock Kommunen återfå från 
“affärsmomssystemet” genom positiv jämkning.   

Alternativa möjligheter, forts.  
Om fastigheterna därefter överlåts måste dock Kommunen göra en s.k. slutjämkning, vilket 
innebär att hela det momsbelopp som återstår för Kommunen att återfå genom positiv jämkning 
kommer att återbetalas vid ett och samma tillfälle. 

Tierps kommuns faktiska hantering baserat på 2011 års rapport
Såsom vi har uppfattat situationen har Kommunen valt den alternativa möjligheten och har 
således hyrt ut fastigheterna med frivillig skattskyldighet till bolaget som därefter har hyrt tillbaka 
fastigheterna till Kommunen med frivillig skattskyldighet [att bekräftas av Tierps kommun]. 
Genom att inte överlåta fastigheterna har kommunen undvikit den latenta jämkningsskyldighet 
som annars skulle ha uppkommit. 

Under perioden fram till dagens datum har således kommunen fortsatt äga fastigheterna som 
hyrts ut till fastighetsbolaget. Vi har också uppfattat att Kommunens uthyrning har skett utan 
frivillig skattskyldighet. Fastighetsbolaget har förvaltat fastigheterna och har hyrt ut fastigheterna 
med frivillig skattskyldighet. Genom detta förfarande har fastighetsbolaget kunnat göra avdrag för 
ingående moms hänförligt till momspliktig uthyrning och även för sådan investeringar som 
fastighetsbolaget utfört på fastigheterna under perioden. Den debiterade momsen har kommunen 
kunnat återfå genom kommunkontot.  

Vi har efterfrågat information om hur vilka investeringar som skett sedan 2011 och som nu bör 
beaktas.Av den information som förelåg inför 2011 års rapport framgår att den senaste 
investeringen skett 2009 vilket innebär att sista perioden för jämkning var 2018. Vi har därför 
utgått för att inga ytterligare investeringar föreligger som skulle påverka beslutet som träffades 
2011 [att bekräftas av Tierps kommun]. 
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Den rapport från 2011 som vi har tagit del av berör endast de mervärdesskatterättsliga 
konsekvenser som uppkommer vid en fastighetsöverlåtelse från kommunen till det kommunala 
fastighetsbolaget. Vid en förändrad struktur bör beaktas ändrade regler avseende begränsning av 
ränteavdrag samt vilka övriga skattemässiga konsekvenser som uppkommer vid överlåtelse 
mellan kommun och kommunala bolag. De konsekvenser som bör beaktas i detta avseende 
beskrivs på sidan 8. 
Om en förändrad struktur innebär en överlåtelse av fastigheter från kommunen till kommunala 
bolag kan konsekvenser avseende inkomstskatt uppkomma (sidan10). Dessutom kan en 
fastighetstransaktion generera stämpelskatte- och fastighetsskattekonsekvenser vilket beskrivs 
på sidan 12.   
De effekter som uppkommer avseende mervärdesskatt vid en förändrad struktur beskrivs på 
sidan 14.  

Investeringar på fastigheterna 
TKAB har, såsom förstahandshyresgäst, utfört och bekostat investeringar på fastigheterna och 
fråga har uppkommit hur dessa investeringar ska hanteras i samband med en förändrad struktur.
Även Kommunen har utfört och bekostat investeringar på fastigheterna och fråga har uppkommit 
hur detta ska regleras i samband med en förändrad struktur   



Ränteavdrags- 
begränsningsregler2
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● Om fastigheterna ska överlåtas från Kommunen till TKAB och om TKAB avser att ta in 
extern eller intern finansiering för att finansiera förvärvet måste även de särskilda 
reglerna om avdrag för räntekostnader beaktas. 

● Reglerna består dels av s.k. riktade regler, d.v.s. regler som begränsar avdragsrätten för 
räntekostnader på vissa typer av koncerninterna lån, dels en generell 
ränteavdragsbegränsningsregel. Räntekostnader för externa lån omfattas inte av de 
riktade reglerna och kommer således endast att omfattas av den generella 
ränteavdragsbegränsningsregeln. 

● Interna lån som en kommun lämnar till ett dotterbolag, kommer under vissa 
förutsättningar att omfattas av de riktade reglerna med anledning av att kommunen är ett 
skattefritt subjekt och därför inte kommer att beskattas för ränteintäkten med minst 10 %. 
Koncerninterna lån mellan kommun och dess dotterbolag har utretts av Skatteverket och 
räntekostnader som betalas av dotterbolag har i vissa fall nekats. Bedömningen görs 
utifrån flera olika faktorer. Från och med den 1 januari 2019 har de riktade 
ränteavdragsbegränsningsreglerna modifierats och stramats åt. Vilka möjligheter som 
kommer att öppnas för dessa typer av strukturer är dock väldigt oklart. Tidigare har man i 
vart fall nekat avdrag för räntekostnader i de fall kommunen har lånat ut internt 
upparbetade medel. Så kallade back-to-back lån har kunnat godtas, om man kunnat visa 
strömmen av medel ned till dotterbolaget. För det fall TKAB kommer att finansiera ett 
fastighetsförvärv genom lån från kommunen finns det således starka skäl att titta närmare 
på om bolagets avdragsrätt för räntekostnader skulle begränsas. 

● Räntekostnader som inte omfattas av de riktade reglerna omfattas istället av en generell 
ränteavdragsbegränsningsregeln. Regeln innebär att ett bolag som huvudregel medges 
avdrag för ett negativt räntenetto (räntekostnader - ränteintäkter) motsvarande 30 % av 
ett skattemässigt beräknat EBITDA. Ett kvarstående negativt räntenetto som inte får dras 
av kan rullas vidare i 6 år och dras av om det i bolaget finns ett återstående 
avdragsutrymme efter att årets negativa räntenetto dragits av. 

● Koncernbidrag räknas med i ett bolags avdragsunderlag, vilket innebär att 
koncernbidragsplaneringen blir en viktig parameter vid optimeringen av en koncerns 
ränteavdrag.

● Om ett bolag som har koncernbidragsspärrade underskott, tvingas återlägga ett negativt 
räntenetto, kommer bolaget inte få utnyttja detta undersksott mot återläggningen. Det 
innebär att bolaget kommer behöva betala aktuell skatt samtidigt som underskott finns.

● Genom en förenklingsregel finns även möjlighet att dra av ett negativt räntenetto upp till 5 
miljoner. Ingår bolaget i en intressegemenskap med ett eller flera andra bolag medför 
dock en tillämpning av förenklingsregeln att hela intressegemenskapens avdrag 
begränsas till maximalt 5 miljoner.
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Andra skattemässiga frågor att beakta
• Bolag inom samma koncern har under vissa förutsättningar möjlighet att utväxla 

koncernbidrag.

• Vår förståelse är att det “nybildade” bolaget förvärvar fastigheterna av Tierps Kommun. 
Någon underprisöverlåtelse är inte möjlig mellan en kommun och ett aktiebolag, varför 
överlåtelsen bör ske till marknadsvärde. Beroende av vilket värde som åsätts 
fastigheterna, kan vidare reglerna om otillåtet statsstöd också behöva ses över.

• När en fastighet avyttras beläggs transaktionen med stämpelskatt. Stämpelskatt utgår 
med 4,25 % av det högsta värdet av köpeskillingen och taxeringsvärdet. Det kan vara 
möjligt att genom en fastighetsreglering minska stämpelskatten. Detta förfarande har 
dock i vissa sammanhang ifrågasatts varför vi rekommenderar att detta först diskuteras 
internt innan det i så fall genomförs.

• Vilket värde som åsätts transaktionen är därmed viktigt ur flera aspekter, vilket innebär att 
det behöver utredas vidare till vilket värde som fastigheterna bör överlåtas till. 

• Kommunen är inte ett skattesubjekt inkomstskattemässigt vilket TKAB är. Det kan 
innebära att det kan vara effektivt att optimera kostnadsavdrag i TKAB.  

● Vår förståelse är att det “nybildade” bolaget genom inkråmsöverlåtelsen tar över flera 
olika typer av tillgångar som tidigare ägts av kommunen. Sedan den tidigare rapporten 
skrevs har redovisningsreglerna förändrats. Numer används K3 regelverket för lite större 
bolag. Övergången till K3 har inneburit större skillnader mellan bokförda värden och 
skattemässiga värden (så kallade temporära skillnader). Vi rekommenderar att bolaget 
efter förvärvet går igenom samtliga förvärvade tillgångar för att säkerställa en korrekt 
skattemässig klassificering samt korrekta skattemässiga anskaffningsvärden. Dels för att 
säkerställa korrekt efterlevnad av aktuella skatteregler, dels för att optimera 
värdeminskningsavdragen. Värdeminskningsavdragen har vidare betydelse vid 
beräkningen av ett bolags avdragsutrymme för räntekostnader.  



Fastighetsskatt och 
stämpelskatt4
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Kommunen äger fastigheter
Fastigheterna överlåts till TKAB

• Om kommunen överlåter fastigheter till TKAB så kommer transaktionen medföra att 
TKAB påförs stämpelskatt om 4,25 % på det högsta av köpeskillingen och fastighetens 
taxeringsvärde. 
För det fall en fastighet inte skulle ha något taxeringsvärde, exempelvis vid allmännyttiga 
specialfastigeter, så kommer Lantmäteriet att begära in en marknadsvärdering per 
överlåtelsetidpunkten för att bevilja lagfart. I sådant fall kommer marknadsvärdet att 
utgöra underlag för stämpelskatt. 

• Om TKAB hyr ut fastigheter till kommunen för dess egen administration så kommer 
byggnaderna att klassificeras som hyreshus vilket innebär att fastigheterna påförs en årlig 
fastighetsskatt  med 1 % av taxeringsvärdet. 
Fastigheter som används för allmännyttiga ändamål kan även fortsättningsvis undantas 
från fastighetsskatt. Det är själva användningen som avgör fastighetens skattemässiga 
status. 

Kommunen äger fastigheter
Uthyrning till TKAB upphör

• Byggnader som idag hyrs ut till TKAB bör vara taxerade som hyreshus såvida de inte 
innehåller allmännyttig verksamhet, då kan de vara befriade som specialenheter. 
Kommunens egna verksamhetslokaler räknas inte som allmännyttiga i samband med 
fastighetstaxeringen såvida inte kommunen själv äger fastigheten. Det betyder att 
uthyrningen via TKAB förmodligen har inneburit att kommunen erlagt fastighetsskatt. 

• Om kommunen tar tillbaka sina verksamhetslokaler bör dessa lokaler bli skattebefriade 
från fastighetsskatt. 

• Övriga fastigheter påverkas inte av att kommunen tar tillbaka hyresförhållandet. 
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Kommunen äger fastigheter och överlåter dessa till TKAB 
Kommunen är frivilligt skattskyldig för uthyrning till TKAB
Fastigheterna ägs idag av kommunen och hyrs ut till TKAB som har som uppgift att förvalta 
fastigheterna. TKAB hyr därefter ut fastigheterna till Kommunen för att användas i den 
kommunala verksamheten. 
Vid en överlåtelse av fastigheterna från Kommunen till TKAB blir det olika konsekvenser 
beroende på om Kommunen har hanterat ingående moms på investeringarna i 
kommunkontosystemet eller i affärsmomssystemet, d.s.v. om Kommunen har varit frivilligt 
skattskyldig för sin uthyrning till TKAB eller om uthyrningen skett utan frivillig skattskyldighet. 

Om Kommunen har varit frivilligt skattskyldig för sin uthyrning till TKAB och har gjort avdrag ör 
investeringsmoms i affärsmomssystemet kommer TKAB kunna överta eventuell 
jämkningsskyldighet för gjorda investeringar som skett efter att kommunen blivit frivilligt 
skattskyldig. Sådana investeringar kommer således inte att föranleda någon jämkning. I samband 
med överlåtelsen ska Kommunen upprätta och överlämna en jämkningshandling som informerar 
TKAB om gjorda investeringar och vilken jämkningsskyldighet som TKAB tar över. Under 
förutsättning att TKAB fortsätter använda fastigheterna i en momspliktig uthyrning kommer dock 
inte någon jämkning att behöva ske med ett undantag och det är om det i dagsläget finns några 
pågående jämkningar. Dessa måste i så fall slutjämkas i samband med överlåtelsen.   

Kommunen äger fastigheter och överlåter dessa till TKAB, forts 
Kommunen är inte frivilligt skattskyldig för uthyrning till TKAB
Om Kommunen däremot inte varit frivilligt skattskyldig utan har fått ersättning för gjorda 
investeringar från kommunkontosystemet kommer en överlåtelse av fastigheterna till TKAB 
föranleda en potentiell återbetalningsskyldighet av investeringsmoms till kommunkontosystemet. 
Detta gäller avseende investeringar som gjorts sedan 2010 om överlåtelsen sker 2019. 

Kommunen ska även i detta fall upprätta och överlämna en jämkningshandling som anger hur stor 
del av ingående moms avseende investeringarna som Kommunen har återbetalat till 
kommunkontosystemet. Under förutsättning att TKAB erhåller en sådan jämkningshandling kan 
TKAB genom positiv jämkning erhålla motsvarande avdrag för investeringsmoms genom positiv 
jämkning. Eftersom det är fråga om investeringsmoms som Kommunen återbetalat kan det finnas 
anledning att reglera Kommunens rätt till ersättning av momsen från TKAB. 
 
TKAB har gjort investeringar på fastigheterna
Om TKAB, såsom hyresgäst, har bekostat investeringar i form av ny-, till- eller ombyggnationer på 
fastigheterna och TKAB förvärvar fastigheterna av Kommunen kommer någon jämkning av 
ingående moms hänförligt till investeringarna inte att behöva ske. 
Skatteverket anser också att en ersättning som i efterhand lämnas till en hyresgäst för dennes 
investeringar på fastigheten utgör en icke momspliktig transaktion utan kan jämställas med en 
överlåtelse av fastighet. 
Om Kommunen ska ersätta TKAB för gjorda investeringar innan överlåtelsen bör detta kunna ske 
som en reglering av priset på fastigheterna. 
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Kommunen äger fastigheterna - uthyrningen till TKAB upphör

Om Kommunen väljer att ta över ansvaret för fastigheterna genom att avsluta uthyrningen till 
TKAB kommer det att innebära att Kommunen själv kommer att bedriva verksamhet i egna 
fastigheter. 
Kommunen är frivilligt skattskyldig för uthyrning till TKAB
Om Kommunen tar över ansvar för förvaltningen av fastigheterna kommer den frivilliga 
skattskyldigheten att upphöra. Detta innebär också att användningen av fastigheterna kommer att 
ändras från momspliktig uthyrning till momsfri användning i kommunal regi. En sådan ändrad 
användning kan medföra en skyldighet för Kommunen att jämka gjorda investeringar i fastigheten. 
Jämkningsskyldigheten gäller oavsett om det är kommunen eller TKAB som gjort investeringarna 
på fastigheterna. Jämkningen i detta fall innebär dock endast att en återbetalning av moms ska 
ske i “affärsmomssystemet” samt att en motsvarande rätt till ersättning för moms kommer att 
erhållas från kommunkontosystemet. Således innebär detta att om det finns investeringar på 
fastigheterna där en jämkningsskyldighet kan uppkomma så medför en jämkning ingen egentlig 
likviditetspåfrestning för Kommunen. 

Kommunen tar över investeringar som TKAB utfört
De investeringar som TKAB gjort på fastigheterna utgör sannolikt fastighet enligt ML:s definition, 
vilket innebär att om TKAB erhåller ersättning för detta i efterhand, d.v.s. i samband med att 
uthyrningen till TKAB upphör, anses ersättningen vara undantagen från moms då det är fråga om 
överlåtelse av fastighet, se även SKV:s ställningstagande daterat 2010-06-09.  
Kommunen kommer således att överta “fastighet” då Kommunen övertar investeringarna i 
samband med att uthyrningen upphör. Som angivits ovan innebär en ändrad användning av 
fastigheterna att en jämkningsskyldighet kan uppkomma beroende på investeringarnas storlek 
och omfattning. Jämkningsskyldigheten innebär att Kommunen återbetalar moms i 
affärsmomssystemet men har rätt att få motsvarande ersättning från kommunkontosystemet.    

Kommunen äger fastigheter - uthyrningen till TKAB upphör

Kommunen är inte frivilligt skattskyldig för uthyrning till TKAB 
Om Kommunen inte inte varit frivilligt skattskyldig för uthyrningen till TKAB innebär detta att 
eventuella investeringar som Kommunen gjort på fastigheterna ersatts genom kommunkontot. 
Detta innebär att någon jämkningsskyldighet för äldre investeringar inte uppkommer. 
Betr. de investeringar som TKAB utfört på fastigheterna, se ovan.  
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Fastighetsinnehav
Tierps Kommunfastigheter
Enligt Bisnode Infotorg är Tierps Kommunfastigheter registrerad som ägare till 11 fastigheter per 
2019-11-25. I årsredovisning 2018 finns cirka 50 registerfastigheter sammanställda i 
fastighetsförteckning. 

Åtta av bolagets fastigheter är belägna i centralorten och en vardera i Månkarbo, Örbyhus 
respektive Skärplinge. Huvuddelen av fastigheterna är taxerade som specialenheter men det 
finns åtminstone en hyreshusenhet, lokaler.
Lokalarea för de ägda fastigheter som vi återfunnit i fastighetsförteckning i årsredovisning 2018 
utgör drygt fyra procent av total lokalyta som angavs till cirka 120 000 m².

Redovisade värde per 2018-12-31, moderbolaget
Enligt årsredovisning 2018 är bokfört värde för byggnader och mark i moderbolaget cirka 169,1 
miljoner kronor. Markanläggningar redovisades till cirka 17,8 miljoner kronor. Bokfört värde för 
förbättringsutgifter på annans fastighet uppgick till cirka 155,6 miljoner kronor och pågående ny- 
och ombyggnationer till cirka 102,4 miljoner kronor.
Årets investeringar/nyanskaffningar var betydande för byggnader, mark och markanläggningar 
och redovisades till cirka 105 miljoner kronor. 

Uppdaterad fastighetssammanställning
Bolagets fastighetsinnehav är begränsat och torde värdemässigt vara koncentrerat till ett fåtal av 
de ägda fastigheterna. 

Med hänsyn till de omfattande nyanskaffningarna under 2018 och antagande om fortsatt hög 
investeringstakt 2019 behövs en uppdaterat sammanställning av fastighetsspecifik information för 
att bedöma finansiella effekter av olika strategival.

XX
Om 
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Mervärdesskatt
De momsmässiga konsekvenser som uppkommer vid en överlåtelse av fastigheterna från 
Kommunen till TKAB är beroende av hur uthyrningen till TKAB har hanterats. Har Kommunen 
varit frivilligt skattskyldig och gjort investeringar på fastigheterna har ingående moms sannolikt 
hanterats i affärsmomssystemet. En överlåtelse av fastigheterna kommer då inte att medföra 
någon jämkning eller återbetalning av jämkningsmoms. 

Har kommunen inte varit frivilligt skattskyldig har ingående moms på gjorda investeringar ersatts 
via kommunkontosystemet, vilket innebär att en eventuell överlåtelse kan medföra att Kommunen 
måste återbetala moms till kommunkontosystemet. Detta gäller för sådana investeringar där 
korrigeringstiden ännu inte har gått ut, d.v.s. för investeringar som skett från 2010 och framåt. Vi 
har dock inte någon aktuell information om nya investeringar på fastigheterna och av den tidigare 
rapporten synes korrigeringstiden för de investeringar som tidigare gjorts på fastigheterna ha gått 
till ända. 

Om Kommunen väljer att upphöra med uthyrningen till TKAB och istället själv använda 
fastigheterna i egen verksamhet kan detta ses som en ändrad användning under förutsättning att 
kommunen varit frivilligt skattskyldig för den tidigare uthyrningen. Om Kommunen med anledning 
av detta övertar/förvärvar de investeringar som TKAB gjort på fastigheterna bör kommunen även 
överta jämkningsskyldigheten och därefter, beroende på hur fastigheterna används, själv jämka 
eventuell kvarvarande investeringsmoms.  

Om Kommunen ersätter TKAB för åtgärder som TKAB har utfört på fastigheterna bör detta ses 
som en icke momspliktig ersättning för vad som utgör fastighet. Under vissa förutsättningar kan 
dock TKAB:s överlåtelse av “investeringsvara” innebära en skyldighet för TKAB att återbetala en 
andel av tidigare avdragen moms. 

   

Inkomstskatt
Ovan angivna regler om ränteavdragsbegränsning innebär att om fastigheterna ska överlåtas från 
Kommunen till TKAB och om TKAB avser att ta in extern eller intern finansiering för att finansiera 
förvärvet måste även de särskilda reglerna om avdrag för räntekostnader beaktas och men mer 
utförlig granskning av detta rekommenderas.   

Det bör också påpekas att Kommunen inte är ett skattesubjekt inkomstskattemässigt vilket ett 
kommunalt bolag är. Det kan därför finnas anledning att optimera kostnadsavdrag i ett 
kommunala bolag. 
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Stämpelstatt
En överlåtelse av fastigheterna från Kommunen till TKAB kommer att generera stämpelskatt om 
4,25 % på det högsta av köpeskillingen och fastighetens taxeringsvärde.   

Fastighetsskatt
Om kommunen tar tillbaka sina verksamhetslokaler bör dessa lokaler bli skattebefriade från 
fastighetsskatt. 

Om TKAB förvärvar fastigheterna och därefter hyr ut dem till Kommunen för att använda i egen 
administration  innebär det att fastigheterna ska omklassificeras till hyresfastigheter och därmed 
generera fastighetsskatt. 

Finansiellt
 Med hänsyn till de omfattande nyanskaffningarna under 2018 och antagande om fortsatt hög 
investeringstakt 2019 behövs en uppdaterat sammanställning av fastighetsspecifik information för 
att bedöma finansiella effekter av olika strategival.

Sammanfattning och rekommendation
Sammanfattningsvis är det vår rekommendation att Tierps kommun behåller de fastigheter som 
idag ägs av kommunen och därmed att någon överlåtelse inte sker. För det fall Kommunen även 
övertar förvaltningen av fastigheterna och inte fortsättningsvis kommer att hyra ut dessa till  TKAB 
kan en skyldighet att jämka investeringsmoms att uppkomma då kommunen tar över 
investeringsvaror från TKAB. En sådan jämkningsskyldighet kan dock hanteras av kommunen i 
respektive system.
Om kommunen upphör med uthyrningen och behåller fastigheterna i egen regi kommer också 
ingående moms på löpande driftskostnader och kommande investeringar att ersättas genom 
kommunkontosystemet. Det kan också noteras att då TKAB hyr ut fastigheterna med frivillig 
skattskyldighet till kommunen måste en eventuell andrahandsuthyrning av kommunen ske till en 
momsregistrerad hyresgäst för att inte TKAB:s frivilliga skattskyldighet ska upphöra och därmed 
möjligheten att återfå ingående moms på kostnader. Om uthyrningen istället sker direkt från 
kommunen till en hyresgäst som bedriver momsfri verksamhet påverkas inte kommunens 
möjlighet att få ersättning för moms på kostnader, vilket i så fall sker genom 
kommunkontosystemet. Att ta tillbaka förvaltningen av fastigheterna kan därför innebära en 
minskad administration och minskade risker för sådana felaktigheter som kan uppkomma vid en 
frivllig skattskyldighet. 
Baserat på ett skatterättsligt perspektiv med utgångspunkt från gällande lagstiftningar och 
konsekvenser av dessa är vår bedömning att fastigheterna inte bör överlåtas till TKAB. Det kan 
också konstateras att om kommunen tar tillbaka verksamhetsfastigheterna bör lokalerna bli 
skattebefriade.   
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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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§ 17 
Dnr JN/2022:14 

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 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Reglemente för jävsnämnden med kommentarer 
 Reglemente för jävsnämnden  

 
Beslutet skickas till 

 Administratör Ledningsstöd 
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-05-27 JN/2022:14  
  
   
  
    

 

Reglemente för jävsnämnden 
 
Förslag till 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 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Reglemente för jävsnämnden med kommentarer 
 Reglemente för jävsnämnden  

 
Beslutet skickas till 

 Administratör Ledningsstöd 
 
I tjänsten  
 
Evelina Håkansson 
Nämndsekreterare 
GS Ledningsstöd och Kvalitet och strategisk utveckling 
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A. Jävsnämndens uppgifter  

Allmänt om nämndens uppgifter  
1 §  Jävsnämnden fullgör frågor som rör myndighetsutövning gentemot 

kommunens egna verksamheter. 

B. Jävsnämndens arbetsformer  

Sammansättning  
2 §  Nämnden består av fyra ledamöter och fyra ersättare. Kommunfullmäktige 

utser ordförande inom oppositionen. Nämndens ledamöter och ersättare får 
inte samtidigt ha förtroendeuppdrag i kommunstyrelsen. 

Ersättarnas tjänstgöring 

3 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

 En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

 Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

 En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får 
en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället 
för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. 

 Ersättare som inte tjänstgör har rätt att yttra sig men inte framställa yrkanden 
eller få sin mening antecknad till protokollet. 

 

4 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av 
jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 

 En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde 
på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 
påverkat styrkebalansen mellan partierna. 

Inkallande av ersättare 
5 §  En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde ska snarast anmäla detta till kommunens sekretariat som kallar 
ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan 
kallats in. 
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Ersättare för ordförande 
6 §  Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt 

sammanträde eller en del av ett sammanträde fullgör den ledamot som har 
den längsta tjänstgöringstiden ordförandens uppgifter. Om flera ledamöter 
har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste 
av dem. 

 Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 
fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att 
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga 
uppgifter.  

C. Sammanträdena 

Tidpunkt 
7 §  Jävsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden beslutar.  

Deltagande på distans 
8 §  Jävsnämnden får, om det finns särskilda skäl, sammanträda med ledamöter 

närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 
se och höra varandra på lika villkor. Lokalen (varje lokal där sammanträdet 
hålls) ska vara utformade så att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Möjligheten att delta på distans ska 
tillämpas restriktivt. 

 Enskild ledamot som på grund av särskilda skäl önskar delta på distans bör 
senast sju dagar före sammanträde ansöka om det till kommunens 
sekretariat. I ansökan skall anledning till önskat distansdeltagande uppges. 
Ordförande avgör om distansdeltagande godkänns. Om särskilda skäl 
uppstår senare än sju dagar före sammanträdet avgör ordförande om 
deltagande på distans kan medges. 

Kallelse 
9 §  Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

 Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 

 Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet, senast fem dagar före 
sammanträdesdagen. 

 Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. 

 I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

Kommentar [EH1]:  Förtydligande om vad som gäller när flera 
ledamöter har samma tjänstgöringstid.  
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 När varken ordförande eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den 
ledamot som har den längsta tjänstgöringstiden göra detta. Om flera ledamöter 
har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste 
av dem. 

Justering av protokoll 
10 §  Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

 Jävsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.  

Reservation 
11 §  Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av 
protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 

Delgivning 
12 §  Mottagande och signerande av delgivningar görs av ordföranden eller 

anställd som nämnden bestämmer.  

Närvarorätt 

13 § Vid jävsnämndens sammanträde ska tjänsteperson närvara enligt 
ordförandens avgörande.

Kommentar [EH2]:  Förtydligande om vad som gäller när flera 
ledamöter har samma tjänstgöringstid.  

Kommentar [EH3]:  Ny skrivning enligt SKRs förslag till 
reglemente för nämnd.   

Kommentar [EH4]:  Paragrafen förtydligad.  
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A. Jävsnämndens uppgifter  

Allmänt om nämndens uppgifter  
1 §  Jävsnämnden fullgör frågor som rör myndighetsutövning gentemot 

kommunens egna verksamheter. 

B. Jävsnämndens arbetsformer  

Sammansättning  
2 §  Nämnden består av fyra ledamöter och fyra ersättare. Kommunfullmäktige 

utser ordförande inom oppositionen. Nämndens ledamöter och ersättare får 
inte samtidigt ha förtroendeuppdrag i kommunstyrelsen. 

Ersättarnas tjänstgöring 

3 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

 En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

 Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

 En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får 
en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället 
för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. 

 Ersättare som inte tjänstgör har rätt att yttra sig men inte framställa yrkanden 
eller få sin mening antecknad till protokollet. 

 

4 § En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av 
jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 

 En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde 
på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 
påverkat styrkebalansen mellan partierna. 

Inkallande av ersättare 
5 §  En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde ska snarast anmäla detta till kommunens sekretariat som kallar 
ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan 
kallats in. 
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Ersättare för ordförande 
6 §  Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt 

sammanträde eller en del av ett sammanträde fullgör den ledamot som har 
den längsta tjänstgöringstiden ordförandens uppgifter. Om flera ledamöter 
har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste 
av dem. 

 Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 
fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att 
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga 
uppgifter.  

C. Sammanträdena 

Tidpunkt 
7 §  Jävsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden beslutar.  

Deltagande på distans 
8 §  Jävsnämnden får, om det finns särskilda skäl, sammanträda med ledamöter 

närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 
se och höra varandra på lika villkor. Lokalen (varje lokal där sammanträdet 
hålls) ska vara utformade så att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Möjligheten att delta på distans ska 
tillämpas restriktivt. 

 Enskild ledamot som på grund av särskilda skäl önskar delta på distans bör 
senast sju dagar före sammanträde ansöka om det till kommunens 
sekretariat. I ansökan skall anledning till önskat distansdeltagande uppges. 
Ordförande avgör om distansdeltagande godkänns. Om särskilda skäl 
uppstår senare än sju dagar före sammanträdet avgör ordförande om 
deltagande på distans kan medges. 

Kallelse 
9 §  Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

 Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 

 Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet, senast en vecka före 
sammanträdesdagen. 

 Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. 

 I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
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 När varken ordförande eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den 
ledamot som har den längsta tjänstgöringstiden göra detta. Om flera ledamöter 
har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste 
av dem. 

Justering av protokoll 
10 §  Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

 Jävsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.  

Reservation 
11 §  Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av 
protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 

Delgivning 
12 §  Mottagande och signerande av delgivningar görs av ordföranden eller 

anställd som nämnden bestämmer.  

Närvarorätt 

13 § Vid jävsnämndens sammanträde ska tjänsteperson närvara enligt 
ordförandens avgörande.



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 

 
2022-09-06  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 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.  
 

Tierps kommun
Dnr: KS/2022:633
HandlingsId: 2022:3598
Datum: 2022-09-06



 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen 

 
2022-09-06  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

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 
 

Tierps kommun
Dnr: KS/2022:633
HandlingsId: 2022:3598
Datum: 2022-09-06
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-06-22 KS/2022:633
  

  
   
  
    

 

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), dnr RÄN-2022-00064 
 
Förslag till 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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Postadress: Uppsala kommun, brandförsvaret, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Almungevägen 33 
Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 
E-post: brandforsvaret@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

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).  

Förslag till beslut 
Räddningsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Tierp, Uppsala och Östhammars 
kommuner besluta. 

1. att fastställa 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) enligt bilaga 1 
för Tierp kommun, bilaga 2 för Uppsala kommun och bilaga 3 för 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 
 

2. 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. 

Ärendet 
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 

Brandförsvaret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till räddningsnämnden 2022-05-16 RÄN-2022-00064 
  
Handläggare:  
Cheri Brundin, Mikael Lundkvist 

 
 
 

Tierps kommun
Dnr: KS/2022:633
HandlingsId: 2022:2686
Datum: 2022-06-17

mailto:brandforsvaret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Östhammars kommuner. 
 
Föredragning 
Taxorna föreslås ändras med bakgrund av Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskaps nya föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska 
planera och utföra sin tillsyn enligt LSO (MSBFS 2021:8), samt förändringar i 
LBE och förändringar i förordningen (2010:1075) om brandfarliga och 
explosiva varor (FBE).  

De nya föreskrifterna (MSBFS 2021:8) träder i kraft 2022-07-01 och reglerar 
hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt LSO. Ändringarna i 
LBE och FBE gäller från 2021-08-01 och innebär omfattande förändringar av 
rutinerna vid tillståndsprövningar.  

Utifrån lagändringar, de nya föreskrifterna och reglerna samt nuvarande 
arbetssätt har en genomgripande översyn gjorts av den genomsnittliga 
handläggningstiden för både tillsyns- och tillståndsärenden. Dessutom har 
en översyn gjorts för att säkerställa att ärendetyperna i taxetabellen är 
aktuella för både tillsyn och tillståndshanteringen. 

Totalt höjs taxorna med 5,3 procent, en del förklaras av indexhöjning och en 
del förklaras av ökad handläggningstid på grund av lagändringar och nya 
föreskrifter. Den genomsnittliga tidsåtgången har setts över för att bättre 
spegla verklig tidsåtgång och därmed har vissa typer av ärenden fått en 
lägre taxa och vissa typer av ärenden har fått en högre taxa. 

Enligt 5 kap. LSO och 27 § LBE har kommunerna en möjlighet att ta ut en 
taxa som täcker kommunens självkostnad för tillsyn- och 
tillståndshanteringen enligt dessa lagstiftningar. 

Endast kommunfullmäktige kan besluta om taxor som ska gälla i den egna kommunen. 
Uppräkning av taxorna på grund av prisförändringar kan delegeras till annan nämnd, 
gemensam nämnd eller kommunalförbund. 

Avgiften för en viss åtgärd framgår av bilaga 1 för Tierps kommun, bilaga 2 
för Uppsala kommun och bilaga 3 för Östhammars kommun. Avgifterna för 
tillsyn och tillstånd har beräknats genom att en framräknad 
handläggningskostnad per timme har multiplicerats med en genomsnittlig 
tidsåtgång för den typ av ärende som åtgärden avser. 
 
De föreslagna taxorna följer självkostnadsprincipen för respektive område enligt 2 
kap. 6 § kommunallagen (2017:725). Taxorna föreslås vara lika i alla tre kommuner. 
 
Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-16 

Bilaga 1: Tierp kommun taxor LSO och LBE 2023 

Bilaga 2: Uppsala kommun taxor LSO och LBE 2023 

Bilaga 3: Östhammar kommun taxor LSO och LBE 2023 

  

Tierps kommun
Dnr: KS/2022:633
HandlingsId: 2022:2686
Datum: 2022-06-17
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Delges 

Tierp kommun 
Uppsala kommun 
Östhammar kommun 

Elisabeth Samuelsson  
Brandchef  
 

Tierps kommun
Dnr: KS/2022:633
HandlingsId: 2022:2686
Datum: 2022-06-17
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Räddningsnämnden Datum:
Protokollsutdrag 2022-06-07

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 46

Taxor 2023 för t illsyn och t illstånd enligt lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och
enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor (LBE).

RÄN-2022-00064

Beslut

Räddningsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Tierp, Uppsala och Östhammar
kommuner besluta

1. 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

2. 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

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.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-16

Tierps kommun
Dnr: KS/2022:633
HandlingsId: 2022:2685
Datum: 2022-06-17
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Räddningsnämnden Datum:
Protokollsutdrag 2022-06-07

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Bilaga 1: Tierp kommun taxor LSO och LBE 2023
Bilaga 2: Uppsala kommun taxor LSO och LBE 2023
Bilaga 3: Östhammar kommun taxor LSO och LBE 2023

Beslutsgång

Ordförande frågar om det är nämndens mening att besluta enligt föreliggande förslag
och finner att nämnden bifaller förslaget.

Tierps kommun
Dnr: KS/2022:633
HandlingsId: 2022:2685
Datum: 2022-06-17



Bilaga 1

 

1

Verksamhetsklass 
enligt Boverkets 
byggregler (BBR)

Avgift

1 Kontor, Industri, Lager VK1, VK6 9 275 kr

2 Samlingslokal <=150 personer VK2A 7 385 kr

3 Samlingslokal <=150 personer med alkoholförsäljning VK2A 6 011 kr

4 Samlingslokal >150 personer VK2B 7 557 kr

5 Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning VK2C 7 901 kr

6 Gemensamhetsboenden VK3B 7 214 kr

7 Hotell VK4 8 244 kr

8 Vårdmiljöer, daglig verksamhet VK5A 7 042 kr

9 Behovsprövade särskilda boenden VK5B 8 072 kr

10 Vårdmiljö, sjukhus och fängelser VK5C+D 9 275 kr

11 Tillsyn av enskilda förhållanden 5 840 kr

12 Byggnader där museiföremål förvaras 5 840 kr

13 Byggnader och anläggningar med särskilda krav på brandkyddet 6 870 kr

2

Avgift

1 Hantering explosiva varor 6 355 kr

2 Bensinstation obemannad 7 042 kr

3 Bensinstation bemannad 7 901 kr

4 Hantering av fabriksförslutna förpackningar (exempelvis förvaring på försäljningsställen) 4 981 kr

5 Hantering av brandfarliga varor i lösa behållare (exempelvis skola, restaurang) 7 557 kr

6 Mindre hantering av brandfarliga varor i cistern och lösa behållare 8 072 kr

7 Hantering av brandfarliga varor i cistern och lösa behållare 10 305 kr

8 Omfattande eller komplex hantering av brandfarliga varor 17 519 kr

9 Tillsyn av enskilda förhållanden 5 840 kr

Ärendetyp tillsyn

Taxetabeller enligt LSO och LBE
2023 Tierps kommun

Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

Ärendetyp tillsyn

Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

sida 1 av 3

Tierps kommun
Dnr: KS/2022:633
HandlingsId: 2022:2684
Datum: 2022-06-17



3

om brandfarliga och explosiva varor (LBE), vid samordnad tillsyn.

Avgift tas ut för både tillsynen enligt LSO och tillsynen enligt LBE.

Verksamhetsklass 
enligt Boverkets 
byggregler (BBR)

Avgift

1 Kontor, Industri, Lager VK1, VK6 5 805 kr

2 Samlingslokal <=150 personer VK2A 4 539 kr

3 Samlingslokal <=150 personer med alkoholförsäljning VK2A 3 619 kr

4 Samlingslokal >150 personer VK2B 4 654 kr

5 Samlingslokal >150 personer med alkoholförsäljning VK2C 4 885 kr

6 Gemensamhetsboenden VK3B 4 424 kr

7 Hotell VK4 5 115 kr

8 Vårdmiljöer, daglig verksamhet VK5A 4 309 kr

9 Behovsprövade särskilda boenden VK5B 5 000 kr

10 Vårdmiljö, sjukhus och fängelser VK5C+D 5 805 kr

11 Byggnader där museiföremål förvaras 3 705 kr

12 Byggnader och anläggningar med särskilda krav på brandkyddet 4 395 kr

Avgift

13 Hantering explosiva varor 4 077 kr

14 Bensinstation obemannad 4 538 kr

15 Bensinstation bemannad 5 113 kr

16 Hantering av fabriksförslutna förpackningar (exempelvis förvaring på försäljningsställen) 3 129 kr

17 Hantering av brandfarliga varor i lösa behållare (exempelvis skola, restaurang) 4 883 kr

18 Mindre hantering av brandfarliga varor i cistern och lösa behållare 5 228 kr

19 Hantering av brandfarliga varor i cistern och lösa behållare 6 724 kr

20 Omfattande eller komplex hantering av brandfarliga varor 11 639 kr

Ärendetyp, Tillsyn LBE

Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt lagen (2010:1011)

Ärendetyp, Tillsyn LSO

sida 2 av 3
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Avgift

1 Fyrverkeriförsäljning 4 294 kr

2 Stenspräckare 3 263 kr

3 Övrig förvaring av explosiva varor 5 324 kr

4
Anmälan om godkännande av föreståndare för explosiva varor/ 
person som deltar i verksamhet med explosiva varor

1 718 kr

5 Bensinstation obemannad 6 355 kr

6 Bensinstation bemannad 8 072 kr

7 Hantering av fabriksförslutna förpackningar (exempelvis förvaring på försäljningsställen) 3 607 kr

8 Hantering av brandfarliga varor i lösa behållare (exempelvis skola, restaurang) 6 011 kr

9 Mindre hantering av brandfarliga varor i cistern och lösa behållare 6 355 kr

10 Hantering av brandfarliga varor i cistern och lösa behållare 10 477 kr

11 Omfattande eller komplex hantering av brandfarliga varor 20 438 kr

12 Mindre förändring av befintligt tillstånd 2 576 kr

13 Tillfällig hantering av brandfarlig vara 4 637 kr

14 Avslag av tillståndsansökan 2 576 kr

Taxorna gäller från och med 2023-01-01.
Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren av tillstånd eller av den som tillsynen avser mot
faktura när denne tillställts räddningsnämndens beslut eller efter genomförd tillsyn.
Betalas inte avgift senast vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen
 (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker.
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer/startar.
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar räddningsnämnden i Uppsala 
kommun om skälig avgift grundad på tidersättning.
Avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs inom ett år. Avräkning ska ske mot eventuell
avgift som ska utgå för den aktuella åtgärden.
När en tillsyn inte kunnat genomföras på aviserad tid (på grund av att den som tillsynen avser inte kommit 
på aviserad tid och inte heller bokat om den aviserade tiden) tas en avgift på 1 156 kr ut. Avgiften 
faktureras den som tillsynen avser.
Alla avgifter är exklusive moms.

Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Ärendetyp tillstånd

sida 3 av 3

Tierps 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 

 

Tierps kommun
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-08-23 KS/2022:84
  

  
   
  
    

 

Sammanträdesplan 2023 
 
Förslag till 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  
 

Tierps kommun
Dnr: KS/2022:125
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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande    Datum Diarienummer 

2022-07-08 KS/2022:125
  

  
   
  
    

 

Redovisning av ej besvarade motioner 2022 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att godkänna redovisningen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två  
gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.  
Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges sammanträden i februari  
och september.  
 
Följande motioner är obesvarade den 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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I tjänsten  
 
Maria Ekstrand 
Nämndsekreterare 
GS Ledningsstöd och Kvalitet och strategisk utveckling 
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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 

Tierps kommun
Dnr: KS/2022:761
HandlingsId: 2022:3599
Datum: 2022-09-06
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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: 

Tierps kommun
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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.  
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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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§ 78 
Dnr KS/2022:761 

(KF) Beställning av förstudie - Ny byggnad, Örbyhus skola 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna beställning av en förstudie beträffande uppförandet av en 
skolbyggnad om ca 1324 kvadratmeter BTA på Libbarbo 3:1.  
 
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 
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.  
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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.  
 
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: 
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:  
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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.  
 
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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Beställning av förstudie - Ny byggnad, Örbyhus skola 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna beställning av en förstudie beträffande uppförandet av en 
skolbyggnad om ca 1324 kvadratmeter BTA på Libbarbo 3:1.  
 
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 
underdimensionerad omhändertagning av dagvatten. Åtgärder kommer att 
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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.  
 
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: 
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. 
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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.  
 
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 

 
I tjänsten  
 
Tommy Kjärsgård 
Lokalstrateg 
Samhällsbyggnadsenheten 
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ÄMNESRUBRIK DATUM

Skriv ditt namn här
Skriv din befattning här

Behov av utökade lokaler på Örbyhus skola

• Nuläge:
– Anpassningar för att hantera det akuta lokalbehovet 

inför 2022/2023 genomförda. 
– Större ytor för mellanstadiet har skapats då högstadiet 

avstått att nyttja lokaler
– Ljudisolering görs där behovet tydliggjorts
– Anpassningarna fungerar tillfälligt men är inte av 

tillräcklig kvalitet för att anses som permanent lösning



ÄMNESRUBRIK DATUM

Skriv ditt namn här
Skriv din befattning här

Prognos
• Prognosen nedan innehåller endast idag kända elever och hänsyn till ev inflyttning är inte tagen



ÄMNESRUBRIK DATUM

Skriv ditt namn här
Skriv din befattning här

Föreslagen åtgärd

• 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. 



ÄMNESRUBRIK DATUM

Skriv ditt namn här
Skriv din befattning här

Föreslagen byggnad

• Möjlighet att avropa en förskolebyggnad från SKR’s ramavtal för förskolor och med vissa 
anpassningar konvertera denna för bruk av lågstadieverksamhet finns. 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.

• Föreslagen placering 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 
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.



ÄMNESRUBRIK DATUM

Skriv ditt namn här
Skriv din befattning här

Föreslagen placering



ÄMNESRUBRIK DATUM

Skriv ditt namn här
Skriv din befattning här

Förstudie

• 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.
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Dokumentnamn 

Förslag till beslut    Datum Diarienummer 

2022-08-25 KS/2022:114
  

  
   
  
    

 
 
Godkännande av entledigande från uppdrag i kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att godkänna Marianne Eriksson (C) begäran om entledigande från sitt 
uppdra som ledamot i kommunfullmäktige.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Marianne Eriksson (C)  har den 8 augusti 2022 inkommit med en begäran 
om entledigande från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.  
 
Kommunfullmäktige godkänner begäran om entledigandet och sedan är det 
Länsstyrelsen som utser ny ledamot.  
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 
 Inkommen begäran om entledigande  

 
Beslutet skickas till 

 Länsstyrelsen Uppsala län 
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Dokumentnamn 

Förslag till beslut    Datum Diarienummer 

2022-08-25 KS/2022:114
  

  
   
  
    

 
 
Godkännande av entledigande och val av ny ersättare i 
valnämnden 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna Marianne Erikssons (C) begäran om entledigande från sitt 
uppdrag som ledamot i valnämnden, samt 
 
att till ny ledamot i valnämnden under perioden 27 september 2022 till och 
med 31 december 2022 välja Xxxx Xxxx (C).  
 
Sammanfattning av ärendet 
Marianne Eriksson (C) har den 8 augusti 2022 inkommit med en begäran 
om entledigande från sitt uppdrag som ledamot i valnämnden.  
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 
 Inkommen begäran om entledigande 
 Nominering av ny ledamot 

 
Beslutet skickas till 

 Berörda ledamöter 
 Lönecentrum 
 Administrativ assistent Ledningsstöd 
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Dokumentnamn 

Förslag till beslut    Datum Diarienummer 

2022-08-24 KS/2022:114
  

  
   
  

    

Val av nämndeman 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  
 
att till nämndeman för perioden 26 september 2022 till och med den 31 
december 2023 välja Xxxx Xxxx. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Uppsala tingsrätt har meddelat att Bengt Lindström entledigas som 
nämndeman vid Uppsala tingsrätt från och med 22 augusti 2022 på egen 
begäran. 
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut 
 Nominering av nämndeman  
 Uppsala tingsrätts beslut om entledigande 

 
Beslutet skickas till 

 Uppsala tingsrätt 
 Ny nämndeman  
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Dokumentnamn Diarienummer 

Tjänsteutlåtande KS/2022:73
  

  
   
  
    

 
 
 
 
 

Inkomna beslut och skrivelser 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
I utskicket av handlingar till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 
bifogas inkomna beslut och skrivelser som bedöms vara av intresse för 
politiken.  
 
Inkomna inbjudningar till utbildningar, kurser och konferensen läggs 
löpnade på Insidan i gruppen Utbildningar, kurser och konferenser. 
Samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige har tillgång till 
gruppen samt eget ansvar att bevaka de inbjudningar som publiceras.  
 
Protokoll från kommunfullmäktiges beredningar finns att läsa på 
kommunens hemsida.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Bifogade inkomna beslut och skrivelser 
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