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Tid och plats  8 november 2022, kl.13:00 - 19:10, ajournering 13:38 - 13:50, 15:43 - 
15:56 och 17:10 - 17:50, i Humlesalen, Kulturhuset Möbeln,  Tierp 

Paragrafer § 104 - § 141 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2022-11-14 Anslaget tas ner: 2022-12-06 

Protokollets förvaringsplats  Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Christina Svensson, Lars-Göran Birkehorn Karlsen 

Beslutande    
 
 

Ledamöter Sara Sjödal (C) 
Yaqub Ahmed (C) 
Lotta Carlberg (C) 
Erik Kolm (C) 
Björn Hellstedt (C) 
Anna Ahlin (C) 
Filip Håkansson (C) 
Lars Lindgren (C) 
Emma Lokander (M) 
Daniel Blomstedt (M) ordförande 
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) 
Jessica Tindre Falk (M) 
Kenneth Karlsson (M) 
Elin Åkerlund (KD) 
Peter Zoné (KD) 1:e vice ordf.  
Sara Nordfors (L) 
 
 
 
 

Marie-Louise Rindå (S) 
Matilda Svahn (S) 
Christer Borg (S) 
Bengt-Olov Eriksson (S) 2:e vice ordf. 
Christina Svensson (S) 
Lars-Olof Färnström (S) 
Börje Wennberg (S) 
Margareta Magnusson (S) §§ 109-141 
Gunnar Jansson (S) 
Alexander Karlsson (V) 
Agnetha Andersson (V) 
Jörgen Pettersson (V) 
Jenny Lundström (MP) 
Joakim Larsson (SD) 
Klas Jakobsson (SD) 
Maj-Louise Ljungmark (SD) 
Simon Brännström (SD) 
Patrik Johansson (SD) 
Bengt Asplund (SD) 
Jan Jansson (SD) 
Mio Tastas Viktorsson (TList) 
Elmer Pollack (TList) 

 

Beslutande ersättare Peter Hansson (M) 
Sven Lokander (M) 

Oskar Nilsson (S) 
Linus Sevefjord Törnkvist (S) 
Andrea Nyberg (S) 
Ulf Andersson (S) 
Per Sangert (S) 
Simon Henriksson (S) §§ 104-108 
Veronica Mattsson (SD) 
Per Karlsson (SD) 
 

Underskrifter 
 Sekreterare 
 
    Kristina Sennblad 

 
 Ordförande 
 
    Daniel Blomstedt 

 
 Justerande 
 
    Christina Svensson          Lars-Göran Birkehorn Karlsen 
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Övriga närvarande  
 
 

Ersättare Bo Larsson (C) 
Mats Wikander (C) 
Pernilla Rollén Sjöström (C) 
Regina Birkehorn (M) §§ 109-141 
Tomas Lindberg (KD) 
Nils Arne Kastberg (KD) 
Anne-Louise Palmqvist (L) 
Kristoffer Nordfors (L) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simon Henriksson (S) §§ 109-141 
Lisbeth Piatos (V) 
Emmanuel Nzisabira (V) 
Anders Hällbom (MP) 
Max Fredriksson (MP)  
Tony Eilertsen (SD) 
Dennis Åkerlind (TList) §§ 104-108 
Per-Olof Flood (TList) 

Tjänstemän och övriga Kristina Sennblad, sekreterare  
Helena Carlsson, kommundirektör 
Nicklas Rydgren, kommunjurist  
Maria Wirström, administratör 
Fredrik Persson, vaktmästare 
Torbjörn Hägerström, vaktmästare 
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Innehållsförteckning  
 
Paragraf Rubrik Dnr  
 

 
 Upprop   
 
 Val av två justerare samt 

tillkännagivande av tid och plats för 
justering av protokollet - Den 14 
november kl. 15:00 i lilla A-salen, 
kommunhuset 

  

 
§ 104 Allmänhetens frågestund KS/2022:30  
 
§ 105 Godkännande av föredragningslistan KS/2022:154  
 
§ 106 Redovisning av kommuninvånarnas 

postlåda 
KS/2022:155, 
KS/2022:791, 
KS/2022:858 

 

 
§ 107 Aktuellt från revisionen KS/2022:156  
 
§ 108 Revisorernas utlåtande avseende 

delårsrapport 
KS/2022:863  

 
§ 109 Allmänpolitisk debatt - Budget KS/2022:911  
 
§ 110 Anmälan av motioner KS/2022:157, 

KS/2022:951, 
KS/2022:957 

 

 
§ 111 Delårsrapport 2022 KS/2022:863  
 
§ 112 Ekonomiska åtgärder baserade på tertial 

2 
KS/2022:887  

 
§ 113 Taxa för slamavgifter 2023 KS/2022:817  
 
§ 114 Taxa för renhållning 2023 KS/2022:818  
 
§ 115 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel 

och dricksvatten 2023 
KS/2022:830  
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§ 116 Taxa för prövning och tillsyn enligt 
alkohollagen, lag om tobak och 
liknande produkter, lag om tobaksfria 
nikotinprodukter samt lag om handel 
med vissa receptfria läkemedel 2023 

KS/2022:831  

 
§ 117 Taxa för prövning och tillsyn inom 

miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen 2023 

KS/2022:832  

 
§ 118 Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- 

och mättaxa 2023 
KS/2022:833  

 
§ 119 Skattesats 2023 KS/2022:862  
 
§ 120 Plan för Tierps kommuns ekonomi och 

verksamhet 2023-2025 
KS/2022:719  

 
§ 121 Val av 5 revisorer för granskning av 

kommunens räkenskaper och 
förvaltning samt val av ordförande och 
vice ordförande 

KS/2022:436  

 
§ 122 Val av 2 lekmannarevisor i Tierps 

kommunfastigheter AB 
KS/2022:436  

 
§ 123 Val av 2 lekmannarevisorer i Tierps 

Energi & Miljö AB 
KS/2022:436  

 
§ 124 Val av 2 lekmannarevisorer i Tierps 

Fjärrvärme AB 
KS/2022:436  

 
§ 125 Val av 2 lekmannarevisorer i AB 

Tierpsbyggen 
KS/2022:436  

 
§ 126 Val av 2 revisorer och 2 

revisorsersättare i styrelsen för Tierps 
sockens Magasinfond och Gustav 
Gilljams i Yvre donationsfond 

KS/2022:436  

 
§ 127 Val av 15 ledamöter och 15 ersättare i 

kommunstyrelsen samt val av 
ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e 
vice ordförande 

KS/2022:436  

 
§ 128 Val av finanskommunalråd KS/2022:436  
 
§ 129 Val av oppositionsråd KS/2022:436  
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§ 130 Val av 1 ombud och 1 suppleant till 
bolagsstämma i Tierps 
kommunfastigheter AB 

KS/2022:436  

 
§ 131 Val av 1 ombud och 1 suppleant till 

bolagsstämma i TEMAB Fjärrvärme 
AB 

KS/2022:436  

 
§ 132 Val av 1 ombud och 1 suppleant vid 

bolagsstämmor med AB Tierpsbyggen 
KS/2022:436  

 
§ 133 Val av 1 ombud och 1 suppleant vid 

bolagsstämmor med Tierps Energi & 
Miljö AB 

KS/2022:436  

 
§ 134 Regler för inkallande av ersättare till 

tjänstgöring i nämnder och styrelsen 
KS/2022:436  

 
§ 135 Ansökan om att behålla uppdrag enligt 

4 kap. § 7 kommunallagen 
KS/2022:897  

 
§ 136 Avstyckning av Skärplinge 1:77 samt 

försäljning av mark för förskola 
KS/2022:621  

 
§ 137 Revidering av Reglemente för 

krisledningsnämnden 
KS/2022:824  

 
§ 138 Redovisning av ej verkställda beslut 

kvartal 2 2022, BoU 
KS/2022:315  

 
§ 139 Redovisning av ej verkställda beslut 

kvartal 2 2022, AoO 
KS/2022:315  

 
§ 140 Inkomna beslut och skrivelser KS/2022:73, 

KS/2022:820 
 

 
§ 141 Godkännande av entledigande från 

uppdrag i kommunfullmäktige 
KS/2022:114  
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§ 104 
Dnr 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.  
 
Tre frågeställare var på plats i Humlesalen och ställde frågor som berörde 
ämnena trångboddhet i Örbyhus skola, medborgardialog angående 
kompletteringstrafik i glesbygden, digital infrastruktur, anställningsvillkor 
och arbetsmiljö. Frågorna besvarades av Lotta Carlberg (C), Sara Sjödal (C) 
och Emma Lokander (M).  
 
Du kan lyssna på allmänhetens frågestund på Tierps kommuns hemsida, 
www.tierp.se. 
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§ 105 
Dnr KS/2022:154  

Godkännande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att godkänna föredragningslistan med följande revidering:  
 

- att ärende 10 – 13 stryks från föredragningslistan då inga 
interpellationer eller frågor har lämnats in, 

- att ärende 44, Godkännande av entledigande från uppdrag i 
kommunfullmäktige, läggs till på föredragningslistan.  
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§ 106 
Dnr KS/2022:155, KS/2022:791, KS/2022:858  

Redovisning av kommuninvånarnas postlåda 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslag inkomna till den digitala postlådan på kommunens hemsida och 
förslag som lämnats i Demokratierp-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 2022:791.  
Förslag: Vi i området runt Fiskvägen önskar en uppfräschning av 
lekplatsen. Gärna en klätterställning med rutschkana. 
Svar: Kommunens arbete med lekplatser styrs av den lekplatsplan som 
arbetades fram 2015 och som inom de närmaste åren ska revideras. 
Lekplatsen på Fiskvägen är i lekplatsplanen markerad som en lekplats som 
ska finnas kvar och rustas. 
 
Dnr: 2022:858 
Förslag: Kiosk, inträde, kameror och P-avgift för att få bort sabotaget samt 
alla stölder vid Trollsjön. 
Svar: Kommunen har ett pågående arbete med att planera tiden framåt på 
bästa sätt för att förebygga problemen. 
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§ 107 
Dnr KS/2022:156  

Aktuellt från revisionen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Revisorernas ordförande Karl-Gunnar Marklund (S) redogör för aktuell 
information från revisionen. Följande punkter tas upp: 

- Villkoren för revisionsarbetet under första tertialet 2023 har 
klargjorts 

- Vikten av den tidigare överlämnade rapporten gällande mutor och 
bestickningar 

- Pågående granskning av kommunstyrelsens uppsikt över de 
kommunala bolagen 

- Granskningar av de kommunala bolagen och den gemensamma IT-
nämnden. 

 
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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§ 108 
Dnr KS/2022:863  

Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med beaktande av revisorernas påpekande godkänna rapporten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de 
mål för den ekonomiska förvaltningen som fullmäktige beslutat om i 
årsbudgeten och flerårsplanen. Företrädare för revisionen föredrar ärendet. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 
• Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2022 
• Översiktlig granskning Tierp - delår 2022 slut ver 2022-10-20 

 
Beslutet skickas till 

• Revisorerna 
• Ekonomienheten  
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§ 109 
Dnr KS/2022:911  

Allmänpolitisk debatt - Budget 
 
Den allmänpolitiska debatten inleds av finanskommunalrådet Sara Sjödal 
(C), därefter gruppledarna för Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, 
Moderaterna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Tierpslistan, Liberalerna 
samt Miljöpartiet. Efter inledningen är debatten fri. Temat för debatten är 
plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet, det vill säga 
kommunens budget.  
 
Sara Sjödal (C), Viktoria Söderling (S), Joakim Larsson (SD), Emma 
Lokander (M), Alexander Karlsson (V), Elin Åkerlund (KD), Mio Tastas 
Viktorsson (TList), Sara Nordfors (L), Jenny Lundström (MP), Lotta 
Carlberg (C), Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M), Jonas Nyberg (S), Börje 
Wennberg (S) Yaqub Ahmed (C), Matilda Svahn (S), Anna Ahlin (C) och 
Per Sangert (S) deltar i debatten.  
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§ 110 
Dnr KS/2022:157, KS/2022:951, KS/2022:957  

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

- Insynsmandat i valnämnden, Mio Tastas Viktorsson (TList) och 
Elmer Pollak (TList) dnr KS/2022:951 

- Valberedning per capsulam, Mio Tastas Viktorsson (TList) dnr 
KS/2022:957 

 
Beslutsunderlag 

• Inlämnade motioner 
 
Beslutet skickas till 

• Kommunstyrelsen 
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§ 111 
Dnr KS/2022:863  

Delårsrapport 2022 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att godkänna Delårsrapport 2022.   
  
Sammanfattning av ärendet  
I delårsrapporten sammanställs kommunens ekonomiska resultat för 
perioden januari till och med augusti (delårsrapport). I delårsrapporten 
görs en prognos för Tierps kommuns resultat det aktuella året. 
Kommunens samlade resultat analyseras och förklaras och det görs en 
bedömning av hur många av kommunfullmäktiges konkretiserade mål 
som kommer vara uppnådda vid årsskiftet. I delårsrapporterna görs en 
helhetsbedömning med prognos för varje av kommunfullmäktiges 
konkretiserade ekonomiska mål. Till varje konkretiserat mål finns också 
en nulägesbeskrivning med aktuella resultat och en analys kring målet. 
Det är kommunfullmäktige som i planeringsdirektiv med budget 
beslutar om de konkretiserade mål som ska styra verksamheterna. 
Nämnder och bolagsstyrelser tar i sin tur fram egna mål och aktiviteter. 
Verksamhetscheferna redogör på kommunstyrelsens sammanträde för 
sina verksamhetsområden.   
  
Beslutsmotivering   
Inom de verksamhetsområden som redovisar negativa 
prognosavvikelser pågår ett åtgärdsarbete som är redovisat i 
kommunstyrelsen sedan tidigare. 
  
Barnrättskonsekvenser  
Barnrättskonsekvenser saknas då den inte bedöms påverka barns 
rättigheter.  
  
Mål och uppdrag  
I rapporten bedöms kommunens måluppfyllelse utifrån gällande budget.   
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Kommunen redovisar ett resultat för perioden januari-augusti på 75,5 
mnkr, jämfört med plus 53,9 Mkr för motsvarande period föregående år. 
Årsprognosen visar på ett överskott på 40,5 mnkr mot 48,2 mnkr i 
årsresultat för 2021.  
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Yttrande 
Mio Tastas Viktorsson (TList), Sara Sjödal (C), Jonas Nyberg (S), Viktoria 
Söderling (S) och Jenny Lundström (MP) yttrar sig.  
 
Beslutsunderlag   

• Beslut kommunstyrelsen § 205/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande  
• Delårsrapport jan-aug 2022  

 
Beslutet skickas till   

• Ekonomienheten  
• Revisionen  
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§ 112 
Dnr KS/2022:887  

Ekonomiska åtgärder baserade på tertial 2 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att under 2022 täcka underskottet om 1 000 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 Individ- och Familjeomsorgen beror avvikelserna på; 
Barn och unga Ökade kostnader placeringar -9,5 mkr 
Boendestöd Ökade insatser familjearbete -0,5 mkr 
Ame Vakanser +0,4 mkr 
Adm Vakans +0,3 mkr 
Beroende och 
familjestöd 

Frånvaro o minskade placeringar +0,3 mkr 

Försörjningsstöd Färre ärenden +2 mkr 
Statsbidrag Återsökta medel +2 mkr 
Totalt  -5 mkr 

 
För kommundirektören beror avvikelsen på 550 tkr avseende 
personalkostnaderna för politiker och köpt material, (datorer) på 330 tkr. 
Den stora avvikelsen är ramförändringar som ej blev genomförda på 2,1 
mnkr. 
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.   
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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-augusti för 2022 +40,5 mnkr jämfört med budget 
som är 28,4 mnkr. Resultatet är alltså nästan 13 mnkr bättre än budget. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsen § 237/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

• Verksamhetschef Gemensam Service 
• Kommundirektör 
• Ekonomichef 
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§ 113 
Dnr KS/2022:817  

Taxa för slamavgifter 2023 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med styrelsen för Tierps Energi & 
Miljö ABs förslag 
 
att fastställa Taxa för slamavgifter 2023, samt 
 
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023 intill dess att nytt beslut om 
taxa fattas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den gällande slamtaxans revidering blev senast antagen av 
kommunfullmäktige den 10 november 2021 och gäller sedan den 1 januari 
2022. Taxan ska finansiera de kostnader Temab har för att utföra uppdraget 
av det kommunala renhållningsansvaret för tömning av slam från enskilda 
avlopp, slutna tankar och slamavskiljare/köksavlopp. 
 
Beslutsmotivering 
I Tierps kommun är det Temab som ansvarar för insamling av hushållsavfall 
och därmed också tömning och behandling av slam från enskilda 
avloppsanläggningar, slamavskiljare/köksavlopp. För själva tömningen 
anlitar Temab i sin tur en entreprenör. Slammet i enskilda 
avloppsanläggningar, slamavskiljare/köksavlopp klassas som hushållsavfall 
och enligt miljöbalken är det endast kommunen, eller den entreprenör som 
kommunen har utsett, som får tömma och transportera bort hushållsavfallet. 
Det innebär att slam inte får tömmas eller transporteras på något annat sätt. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
I den föreslagna slamtaxan för år 2023 har hänsyn tagits till kommunens 
långsiktiga lokala miljömål enligt Agenda 2030 Slamtaxan för år 2023 är 
korrigerad efter nya förutsättningar utifrån genomförd upphandling, samt att 
det ska korrelera bättre till mängden slam som tas om hand, då en stor 
kostnad är kopplad till omhändertagande av slam. Taxan ska finansiera de 
kostnader Temab har för att utföra uppdraget av det kommunala 
renhållningsansvaret för tömning av slam från enskilda avlopp, slutna tankar 
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och slamavskiljare/köksavlopp. Kostnadsökningen för slammet är beräknad 
till 4% på total budget för 2023. Taxan är beräknad att täcka dessa 
kostnader. Anledningen till kostnadsökningen är dels att kostnaden för 
omhändertagandet av slam har ökat under 2022 samt beräknas öka under 
kommande år med även ökade kostnader på grund av det ekonomiska läget i 
Sverige och världen bland annat med ökade drivmedelskostnader. 
 
En ökad avgift för slam kommer att påverka kommunkoncernens resultat då 
kommunen är avgiftsskyldig och därmed får en höjd avgift vilket belastar 
hyror och driftskostnader. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsen § 226/2022 
• Missiv till KF angående slamtaxa år 2023 
• Taxa för slamavgifter år 2023 

 
Beslutet skickas till 

• Kommundirektör 
• Vd för Tierps Energi & Miljö AB 
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§ 114 
Dnr KS/2022:818  

Taxa för renhållning 2023 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med styrelsen för Tierps Energi & 
Miljö ABs förslag 
 
att fastställa Taxa för renhållning 2023, samt 
 
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023 och är en miljöstyrd taxa 
enligt kommunfullmäktigebeslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den gällande renhållningstaxans revidering blev senast antagen av 
kommunfullmäktige den 10 november 2021, och gäller från den 1 januari 
2022. Taxan ska finansiera de kostnaderna Temab har för att utföra det 
kommunala renhållningsansvaret. 
 
Beslutsmotivering 
Renhållningstaxan är miljöstyrd och ska bidra till Tierps kommuns 
långsiktiga lokala miljömål enligt Agenda 2030. Miljöbalken 27 kap. 5§ ger 
kommunen möjlighet att ta ut avgifter på ett sådant sätt att miljöanpassad 
avfallshantering främjas. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Intäkterna från renhållningstaxan ska i första hand täcka kostnaderna som 
uppstår för transporter, omhändertagande av avfall samt drift och 
vidareutveckling av återvinningscentralerna. Taxan ska finansiera de 
kostnaderna Temab har för att utföra uppdraget att utföra det kommunala 
renhållningsansvaret.  
Kostnadsökningen för renhållningen är beräknad till 4% på total budget för 
2023. Taxan är beräknad att täcka dessa kostnader. Inom renhållningen är 
det ökade kostnader p g a det ekonomiska läget i Sverige och världen bland 
annat med ökade drivmedelskostnader. Tack vare effektiviseringsarbete och 
fördelaktiga pågående avtal är ökningen av renhållningstaxan relativt låg. 
Temab har dessutom skjutit på budgeterade kostnader kopplat till övergång 
till fossilfritt bränsle för sopfordonen till kommande år 
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En ökad taxa för renhållning kommer att påverka kommunkoncernens 
resultat då kommunen är avgiftsskyldig och därmed får en höjd avgift vilket 
belastar hyror och driftskostnader. 
 
Yttrande 
Jonas Nyberg (S) och Sara Sjödal (C) yttrar sig.  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsen § 227/2022 
• Missiv till KF angående renhållningstaxa år 2023 
• Taxa för renhållning 2023 

 
Beslutet skickas till 

• Kommundirektör 
• Vd för Tierps Energi & Miljö AB 
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§ 115 
Dnr KS/2022:830  

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten 2023 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten 2023, 
 
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023, samt  
 
att timtaxan (timavgiften) som taxan baseras på, vid tillämpningen ska vara 
1200 kr.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt aktuell lagstiftning ska taxefinansieringsgraden för offentlig kontroll 
inom livsmedelsområdet vara 100 % vilket även bedöms hållas inom den 
debiterbara tiden. Eftersom lönekostnaderna stiger och 
taxefinansieringsgraden sedan tidigare är mycket låg sker en årlig översyn 
av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan. Tidigare timtaxa var 1110 
kr och denna har höjts med 8,1 %. 
 
Beslutsmotivering 
Timavgiften är höjd för att täcka budgeterade kostnader för kontrollen och 
handläggningen för år 2022 som beräkningsgrund. Enligt aktuell lagstiftning 
ska taxefinansieringsgraden för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 
vara 100 %. Det sker en årlig översyn av timavgiften samt översyn av 
innehållet i taxan. Taxan justeras utifrån Konsumentprisindex. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen för 
tillståndsgivning och tillsyn inom rubricerade områden för Tierps kommun. 
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Beslutsunderlag 
• Beslut kommunstyrelsen § 228/2022 
• Beslut utskottet samhällsbyggnad § 103/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten 2023 

 
Beslutet skickas till 

• Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten 
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§ 116 
Dnr KS/2022:831  

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak 
och liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter 
samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel 2023 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och 
liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter samt lag om handel 
med vissa receptfria läkemedel 2023, 
 
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023, samt  
 
att timtaxan (timavgiften) som taxan baseras på, vid tillämpningen ska vara 
1200 kr.  
 
Reservation 
Mio Tastas Viktorsson (TList) och Elmer Pollak (TList) reserverar sig till 
förmån för eget yrkande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs med 
syfte att hålla jämn takt med för verksamheten stigande kostnader. Taxan 
har fasta avgifter baserade på tidsbedömningar för respektive område där vi 
inom rubricerade lagstiftningar utför tillstånds- eller tillsynsärenden. 
Timtaxan är justerad efter konsumentprisindex samt avrundad till jämna 10-
kr. Taxan har justerats för att vara närmare den bedömda faktiska 
handläggningstiden. Tidigare bedömd debiterbar tid har varit ca 75%. 
Följande paragrafer har justerats: 3 § från 8 till 10 timmar, 4 § från 6 till 8 
timmar, 5 § från 4 till 5 timmar, 11 § från 3,5 till 4 timmar, 28 § från 7 till 8 
timmar. 9-10§§ har ändrats från tidigare 3 timmar till att omfatta större 
ändring till 8 timmar och mindre ändring till 4 timmar. Taxan har 
kompletterats med avgifter för ny lagstiftning rörande lag om tobaksfria 
nikotinprodukter i 32, 38 §§. 26 § har lagts till för att ta ut avgift för 
påminnelser för restaurangrapporter som inte lämnas in i tid. Tidigare 
timtaxa var 1110 kr och denna har höjts med 8,1 %. 
 
Beslutsmotivering 
Avgiften är beräknad med budgeterade kostnader för tillsynen under år 2022 
som beräkningsgrund. Taxorna ska täcka kostnader för att utföra 
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myndighetsutövningen inom rubricerade områden för Tierps kommun. 
Timavgiften och avgiftsnivåerna har justerats för att samtliga taxor för 
myndighetsutövningen för Miljö- och hälsoskyddsenheten baseras på 
samma timavgift. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen för 
tillståndsgivning och tillsyn inom rubricerade områden för Tierps kommun. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Mio Tastas Viktorsson (TList) yrkar att timtaxan i de delar som avser 
alkohol inte ska höjas. 
 
Bifall 
Sara Sjödal (C) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Avslag 
Sara Sjödal (C) yrkar avslag till Mio Tastas Viktorsson (TList) yrkande.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunfullmäktige. 
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Mio Tastas 
Viktorsson (TList) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt liggande förslag. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsen § 229/2022 
• Beslut utskottet samhällsbyggnad § 104/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och 

liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter samt lag om 
handel av vissa receptfria läkemedel 2023 

 
Beslutet skickas till 

• Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten 
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§ 117 
Dnr KS/2022:832  

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen 2023 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen 2023, 
 
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023, samt  
 
att timtaxan (timavgiften) som taxan baseras på, vid tillämpningen ska vara 
1200 kr.  
 
Sammanfattning av ärendet 
En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs med 
syfte att möta för verksamheten stigande kostnader. Timavgiften har 
indexjusterats enligt KPI. Taxan bedöms täcka ca 55% av den debiterbara 
tillsynstiden. Taxan har i övrigt ändrats i ärenden där det bedöms att 
grundavgift är skäligt i normalfallet, men att i vissa ärenden kan 
handläggningstiden ta tid över det normala och där kan avgift utöver 
grundavgift kunna tas ut. Ärenden för anmälan av nya verksamheter enligt 
bilaga 2 har ändrats till att ta ut faktisk timavgift för handläggningen. 
Tidigare timtaxa var 1110 kr och denna har höjts med 8,1 %. 
 
Beslutsmotivering 
Timavgiften är höjd med budgeterade kostnader för tillsynen under år 2022 
som beräkningsgrund. Timavgiften har höjts med motsvarande höjning av 
konsumentprisindex, med avrundning för jämt antal kronor vilket 
underlättar vid debitering.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen för 
tillståndsgivning och tillsyn inom rubricerade områden för Tierps kommun. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsen § 230/2022 
• Utskottet samhällsbyggnad § 105/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt 

strålskyddslagen 2023 
 
Beslutet skickas till 

• Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten 
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§ 118 
Dnr KS/2022:833  

Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa 2023 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa 2023, 
 
att taxan ska gälla från och med 2023-01-01, samt 
  
att taxan ersätter nuvarande Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och 
mättaxa 2022, beslutad av kommunfullmäktige 29 mars 2022 § 827. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunen ska få 
täckning för sina kostnader inom den PBL-verksamhet som kan finansieras 
via avgifter.  
 
Tierp kommuns plan- och bygglovstaxa är uppbyggd utefter Sveriges 
Kommuner och Regioners (SKR) riktlinjer och bygger på antalet timmar 
som läggs ner vid handläggning av bygglov i olika ärendetyper. Det 
nuvarande upplägget för Tierps PBL-taxa arbetades fram under 2018 och 
flera av våra närliggande kommuner har också övergått till SKR:s riktlinjer 
om taxautformning.  
 
Inför beslut om nu gällande PBL-taxa genomfördes under 2021 en stor 
översyn av PBL-taxan i kommunen och denna jämfördes med kommunerna 
Gävle, Uppsala, Älvkarleby, Östhammar, Heby och Knivsta. Inför 2023-års 
taxa har därför inte fullt lika stora justeringar på PBL-taxan genomförts som 
vid föregående år. 
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Handläggningskostnad 
PBL-taxan bygger på att det antal timmar som läggs ned vid handläggning 
multipliceras med handläggningskostnaden per timme. För vissa 
ärendetyper är det inte lämpligt att sätta en generell avgift, i de 
ärendetyperna tillämpas istället timdebitering. 
Vid översyn och jämförelse med andra kommuner samt SKR, med 
indexreglering och de ökande lönekostnaderna som grund, föreslås timtaxan 
höjas från 1150 kr till 1250 kr för år 2023, vilket innebär en ökning på 
8,7%. Avgifterna i kart- och mättaxan räknas upp med i enlighet med en 
timtaxa på 1250 kr.  
 
Ny kategori 
I den nya taxan för 2023 föreslås att en ny kategori tillkommer, A1.4 för 
nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus upp till 50 kvm. Syftet med 
ändringen är att hitta en lämpligare och mer rättvis kostnad kopplad till 
åtgärden. Behovet av en separat kategori för mindre enbostadshus har 
uppkommit i konkreta ärenden under det gångna året och efter diskussioner 
inom den kommunala organisationen har förslaget till den nya kategorin 
utformats. 
 
Kostnadspost 
I och med att kostnadskategorierna ”enkel” samt ”fullständig” lokalisering 
tas bort påverkar det avgiften för ”utanför planlagt område” som skruvas 
upp. Åtgärden syftar till att ge en större tydlighet mot såväl handläggare 
som kund.  
 
Möjlighet till nedsättning vid åtgärder inom samma byggprojekt 
I förslaget till ny PBL-taxa föreslås en ändring som innebär att om det i 
samma ärende handläggs flera bygglovspliktiga/anmälanspliktiga åtgärder 
inom ramen för samma byggprojekt och berörd fastighet eller fastigheter så 
tas full avgift för den dyraste ut, medans de ytterligare åtgärderna debiteras 
med 50% av taxagiften för typen. 
 
Beslutsmotivering  
Det nya förslaget till plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa, har 
justerats med hänsyn till ökade kostnader för kommunens handläggning och 
baseras på konsumentprisindexhöjning (KPI). Syftet med uppräkningen är 
att ge kommunen täckning för de faktiska handläggningskostnaderna. 
 
Övriga ändringar gäller förtydligande av begrepp och sammanslagningar av 
kostnadstyper under enskilda kategorier, för att bidrar till att göra taxan 
tydligare och lättare att förstå. I den nya taxan tillkommer en ny kategori om 
nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus under 50 kvm.  
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Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 11 kap. 5 § 
kommunallagen (2017-725). Enligt självkostnadsprincipen får kommuner 
inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster de 
tillhandhåller, 11 kap 6 § KL. Även 12 kap 8-10 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900) ger kommunen möjlighet att ta ut avgifter. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Taxorna ska stämma överens med de tjänster kommunen tillhandhåller inom 
området och täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen inom 
rubricerade områden. 
 
Beslutsunderlag  

• Beslut kommunstyrelsen § 231/2022 
• Beslut utskottet samhällsbyggnad § 106/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa 2023 

 
Beslutet skickas till  

• Chef Planering och Myndighet 
• Chef Förvaltning och Genomförande 
• Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
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§ 119 
Dnr KS/2022:862  

Skattesats 2023 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att fastställa skattesatsen för år 2023 till 21,29 procent.  
  
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige har i § 132/2021 beslutat om skattesats för år 2022 
till 21,29 procent. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
 
Bifall  
Sara Sjödal (C), Joakim Larsson (SD), Emma Lokander (M), Alexander 
Karlsson (V), Jenny Lundström (MP), Lotta Carlberg (C), Lars-Göran 
Birkehorn Karlsen (M), Jonas Nyberg (S), Anna Ahlin (C), Per Sangert 
(S), Viktoria Söderling (S) och Mio Tastas Viktorsson (TList) yrkar bifall 
till liggande förslag.  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsen § 232/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande  

 
Beslutet skickas till   

• Ekonomienheten  
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§ 120 
Dnr KS/2022:719  

Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2023-2025 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att avsätta 2 450 tkr till revisionen i enlighet med förslag från 
kommunfullmäktiges presidium,  
  
att enligt de nya borgensprinciperna ska varje nytt lån bedömas individuellt 
varför borgensavgiften kan hamna i ett intervall om 0,2 % - 0,8 %,  
 
att resultatkravet tillfälligt sänks till 1,8 % under 2023,  
 
att resultatkravet tillfälligt sänks till 1% under 2024, 
 
att kommunen tillfälligt budgeterar med exploateringsintäkter på 
exploateringsverksamheten 2023 – 2024, 
 
att fastställa budget och verksamhetsplan enligt avsnitt 7.2 för 
kommunstyrelsen, 
  
att fastställa förslag till driftbudget enligt avsnitt 7.2 och resultatbudget 
enligt avsnitt 7.4 för 2023,  
  
att fastställa investeringsbudget enligt avsnitt 7.3,  
  
att fastställa finansieringsbudget enligt avsnitt 7.5 och balansbudget enligt 
avsnitt 7.6 för 2023,  
  
att fastställa mål och särskilda uppdrag för Tierps kommun enligt kapitel 6, 
avsnitt 6.1 – 6.7,  
  
att fastställa befintliga ägardirektiv enligt kapitel 8 och bilaga 5,  
  
att fastställa budget och verksamhetsplan för IT-nämnden enligt bilaga 3,  
  
att fastställa budget och verksamhetsplan för Lönenämnden enligt bilaga 4, 
samt  
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att fastställa förslag till flerårsplan 2023 – 2025 enligt avsnitt 7.2, 7.4, 7.5 
och 7.6.  
 
Reservationer 
Viktoria Söderling (S), Jonas Nyberg (S), Marie-Louise Rindå (S), Matilda 
Svahn (S), Christer Borg (S), Bengt-Olov Eriksson (S), Christina Svensson 
(S), Lars-Olof Färnström (S), Börje Wennberg (S), Margareta Magnusson 
(S), Gunnar Jansson (S), Oskar Nilsson (S), Linus Sevefjord Törnkvist (S), 
Andrea Nyberg (S), Ulf Andersson (S) och Per Sangert (S) reserverar sig till 
förmån för egna yrkanden.  
 
Alexander Karlsson (V), Agnetha Andersson (V) och Jörgen Pettersson (V) 
reserverar sig till förmån för Socialdemokraternas förslag till budget, 
Socialdemokraternas tilläggsyrkanden och Jenny Lundströms (MP) yrkande 
gällande föreningsrådet /Bilaga/.  
 
Mio Tastas Viktorsson (TList) och Elmer Pollak (TList) reserverar sig till 
förmån för egna yrkanden.  
 
Jenny Lundström (MP) reserverar sig till förmån för egna tilläggsyrkanden 
/Bilaga/.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Enligt kommunallagens 11 kap. 5-11 §§ ska kommuner upprätta en budget 
för nästa kalenderår (budgetår). Budgeten ska också innehålla en plan för 
ekonomin för en period av tre år, där budgetåret är periodens första år.  
 
Tack vare några bra ekonomiska år, med resultat över 2,0 %, för kommunen 
så finns det utrymme att tillfälligt sänka resultatkravet till 1,8 % 2023 och 
1,0 % 2024, för att 2025 återigen höja kravet till 2,0 %. Kommunen kommer 
också att frångå riktlinjen avseende att inte budgetera in intäkter för 
exploateringsintäkter. För 2023 budgeteras det att 10 mnkr ska komma in på 
exploateringsverksamheten och för 2024 2 mnkr. 
 
Beslutsmotivering   
Enligt kommunallagen måste kommunen årligen fastställa en plan för de 
kommande tre åren.   
 
Barnrättskonsekvenser  
Förslaget har stor påverkan för barn och ungas rättigheter genom de mål, 
uppdrag och medel som beslutas i Plan för Tierps kommuns ekonomi och 
verksamhet 2023-2025 som i stor grad berör barn och ungas liv och 
förutsättningar.   
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Med oförändrad skattesats uppnås en ekonomisk hushållning med ett 
resultat på 1,8 % av skatter och bidrag för 2023.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Viktoria Söderling (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta enligt 
Socialdemokraternas förslag till budget /Bilaga/,  
 
att fastställa skattesatsen för år 2023 till 21,29 procent 
 
att avsätta 2 450 tkr till revisionen i enlighet med förslag från 
kommunfullmäktiges presidium, 
 
att enligt de nya borgensprinciperna ska varje nytt lån bedömas individuellt 
varför borgensavgiften kan hamna i ett intervall om 0,2 % - 0,8 %, 
 
att överskottsmålet tillfälligt fastställs till minst 1,5 % under 2023, 
 
att överskottsmålet tillfälligt fastställs till minst 1 % under 2024 
 
att fastställa förslag till driftbudget enligt avsnitt 7.2 och resultatbudget 
enligt avsnitt 7.4 i enlighet med socialdemokraternas förslag 
 
att fastställa investeringsbudget enligt avsnitt 7.3, i enlighet med 
socialdemokraternas förslag 
 
att fastställa finansieringsbudget enligt avsnitt 7.5 och balansbudget enligt 
avsnitt 7.6 för 2022, i enlighet med socialdemokraternas förslag 
 
att anta mål och särskilda uppdrag för Tierps kommun enligt kapitel 6, 
avsnitt 6.1 – 6.7, i enlighet med socialdemokraternas förslag 
 
att fastställa befintliga ägardirektiv enligt kapitel 8 och bilaga 5, 
 
att anta budget och verksamhetsplan för IT-nämnden enligt bilaga 3, 
 
att anta budget och verksamhetsplan för Lönenämnden enligt bilaga 4, 
samt 
 
att fastställa förslag till flerårsplan 2022 – 2024 enligt avsnitt 7.2, 7.4, 7.5 
och 7.6. i enlighet med Socialdemokraternas förslag. 
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Joakim Larsson (SD) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta enligt 
Sverigedemokraternas förslag till budget /Bilaga/,  
 
att fastställa skattesatsen för år 2023 till 21 kr och 29 öre/skattekrona, 
 
att avsätta 2450 tkr till revisionen i enlighet med förslag från 
kommunfullmäktiges presidium, 
 
att fastställa borgensavgift till att ligga i intervallet 0,2-0,8% efter 
individuell bedömning per lån, 
 
att resultatkravet tillfälligt sänks till 1,8 % under 2023, 
 
att resultatkravet tillfälligt sänks till 1% under 2024, 
 
att kommunen tillfälligt budgeterar med exploateringsintäkter på 
exploateringsverksamheten 2023 – 2024, 
 
att fastställa driftbudget för år 2023 i enlighet med bilaga SD1, 
 
att fastställa resultatbudget, finansieringsbudget, balansbudget, 
nettoexploateringsbudget och investeringsbudget i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag (med förändringar i enlighet med konsekvenser 
av bilaga SD1), 
 
att anta mål och särskilda uppdrag för Tierps kommun enligt bilaga SD2, 
 
att stryka §8 i kommunstyrelsens förslag till ägardirektiv för Tierpsbyggen 
och med denna ändring anta ägardirektiven i övrigt, 
 
att anta budget och verksamhetsplan för IT-nämnden enligt bilaga 3 i 
kommunstyrelsens förslag, 
 
att anta budget och verksamhetsplan för Lönenämnden enligt bilaga 4 i 
kommunstyrelsens förslag, samt 
 
att fastställa förslag till flerårsplan för driftbudget 2023 – 2025 enligt bilaga 
SD1 samt i övrigt enligt 7.4, 7.5 och 7.6. 
 
Mio Tastas Viktorsson (TList) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta 
enligt Tierpslistans förslag till budget /Bilaga/,  
 
att fastställa skattesatsen för år 2023 till 21,29 procent, 
 
att avsätta 2 450 tkr till revisionen, 
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att resultatkravet tillfälligt sänks till 1,9 % under 2023, 
 
att resultatkravet tillfälligt sänks till 1 % under 2024, 
 
att kommunen tillfälligt budgeterar med exploateringsintäkter på 
exploateringsverksamheten 2023 –2024, 
 
att bifalla Tierpslistans budgetförslag, inklusive driftbudget, flerårsplan och 
särskilda uppdrag enligt bifogat dokument, 
 
att den investeringsbudgeten i detaljerad form ska beslutas om i 
kommunfullmäktige, 
 
att kommunfullmäktiges beslut §15/2016 om enprocentsregel upphävs, 
 
att beslut om tilläggsbudgetering TKAB tas i egen ordning, 
 
att fastställa ägardirektiven med Tierpslistans tillägg enligt bifogat 
dokument, 
 
att ägardirektiven lyfts ur budgetprocessen och tas i egen ordning. 
 
Tilläggs- och ändringsyrkanden 
Jenny Lundström (MP) yrkar att uppdra till kommunstyrelsen att en 
åtgärdsplan för etablering av laddstolpar tas fram. I steg ett ska planen 
prioritera kommunala ansvarsområden som utbyggnad vid alla kommunala 
hyresrätter, större kommunala arbetsplatser samt pendlingsparkeringar. För 
kommunala hyresrätter ska planen också omfatta åtgärder för att etablering 
av elbilspooler i samtliga hyresrättsområden. I steg två ska planen omfatta 
åtgärder för att främja laddstolpar vid andra viktiga målpunkter i hela 
kommunen. 
 
Att uppdra till kommunstyrelsen att en solkarta tas fram. Solkartan ska visa 
var bra sollägen finns på fastigheters tak, så att enskilda fastighetsägare får 
god vägledning inför investeringar i solceller. 
 
Att uppdra till kommunstyrelsen att inleda en dialog med Hållnäs sockenråd 
och andra relevanta aktörer för att säkra driften av Hållnäs skola, inklusive 
kompletterande verksamheter lokaliserade till Edvalla. 
 
Att uppdra till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för ett 
kommunalt naturreservat vid Tämnarådalen vid Tierps köping. 
 
Att uppdra till kommunens föreningsråd att ta fram en handlingsplan för att 
skapa bättre förutsättningar så att alla barn och unga i Tierp får växa upp i 
ett tryggt innanförskap oavsett bakgrund, klass eller uppväxtmiljö. 
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Att ekologisk och närodlad potatis ska upphandlas inom dynamiskt 
inköpssystem i Tierps kommun. 
 
Jonas Nyberg (S) att säkerställa att Örbyhus skola får lokaler tillräckligt 
stora för att bedriva välfungerande undervisning.  
 
Börje Wennberg (S) yrkar återupprätta samarbetet med Stiftelsen Leufsta 
för att stärka besöksnäringen.  
 
Viktoria Söderling (S) yrkar att utveckla arbetet med social samvaro. 
 
Att investeringsbudgeten kompletteras med inköp av en förskolebuss. 
 
Per Sangert (S) yrkar införa fria arbetsskor för anställda inom omsorgerna, 
med början inom äldreomsorgen. 
 
Mio Tastas Viktorsson (TList) yrkar att preliminärt bifalla styrets 
investeringsbudget, men att investeringsbudgeten tas i detaljerad form vid 
nästa kommunfullmäktigesammanträde. 
 
Att bifalla ändringsyrkanden på styrets driftbudgetförslag, och särskilda 
uppdrag nedan, med konsekvensändringar för övriga delar 

- att raseringsplanen revideras så att endast de raseringar som måste 
göras på grund av Vattenfalls vädersäkring genomförs 2023. Övriga 
skjuts upp, beslutet från 1989 upphävs och en ny belysninsplan tas 
fram. Besparing 1040 tkr. 

o i andra hand: att beslut om raseringsplan från 1998 rivs 
upp och en ny belysningsplan tas fram i oförändrad 
budgetram.  

- att budgetera för sänkta politikerlöner med totalt 2100 tkr.  
o i andra hand: 750 tkr 

- att mandatstödet sänks med 350 tkr 
o i andra hand: 100 tkr 

- att lägga in besparing studieförbund 100 tkr 
- att frysa chefslöneökningar, 500 tkr 
- att förvaltningens förslag om 1000 tkr besparing konsulter inom IFO 

antas 
- att demokratiberedningen pausas, 150 tkr 
- att kommunikatörsenheten dras ner med 1600 tkr 

o i andra hand: 750 tkr 
- att införa lokalbuss, 500 tkr 2023, lmkr från 2024 
- att besparingen på Wesslandias produktionskök stryks, 350 tkr 
- att införa arbetsskor för personal inom äo, 750 tkr 
- att budgetera för klassmorfar, 220tkr 
- att införa lönesatsning lärare, 1000 tkr 

o i andra hand 500 tkr 
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- att införa lönesatsning förskollärare, 500 tkr  
- att införa matsatsning kostenheten, 750 tkr, i andra hand 500 tkr  
- att införa satsning e-demokrati 150 tkr  
- att Kommunals förslag om verksamhetsutvecklare till ansvarig 

heltidsresan anammas, 0  
- att öka stödet till liljan, 35 tkr  
- att anställa 2 stycken SSK till hemtjänsten, 1500 tkr 

o i andra hand 1 st, 750 tkr. 
 
Att ägardirektiven tas i egen ordning i fullmäktige. 
 
Att beslut §15/2016 om enprocentsregeln upphävs. 
 
Bifall 
Sara Sjödal (C), Emma Lokander (M), Elin Åkerlund (KD), Sara Nordfors 
(L), Jenny Lundström (MP), Lotta Carlberg (C), Lars-Göran Birkehorn 
Karlsen (M), Yaqub Ahmed (C) och Anna Ahlin (C) yrkar bifall till 
liggande förslag.  
 
Alexander Karlsson (V), Jonas Nyberg (S), Börje Wennberg (S) och Per 
Sangert (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till budget.  
 
Viktoria Söderling (S) yrkar bifall till Jenny Lundströms (MP) yrkande 
gällande föreningsrådet.  
 
Viktoria Söderling (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas 
tilläggsyrkanden.  
 
Avslag 
Sara Sjödal (C) yrkar avslag till Tierpslistans samtliga tilläggs- och ändrings 
yrkanden på kvintettens budget.  
 
Sara Sjödal (C), Lotta Carlberg (C) och Emma Lokander (M) yrkar avslag 
till Socialdemokraternas tilläggsyrkanden.  
 
Sara Sjödal (C) yrkar avslag till Sverigedemokraternas förslag till budget.  
 
Sara Sjödal (C) yrkar avslag till Jenny Lundströms (MP) tilläggsyrkanden. 
 
Beslutsgång budgetförslagen  
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunfullmäktige. 
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag, Socialdemokraternas 
förslag till budget, Sverigedemokraternas förslag till budget och 
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Tierpslistans förslag till budget och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt liggande förslag. 
 
Viktoria Söderling (S) begär omröstning. 
 
Liggande förslag är huvudförslag.  
 
Ordförande ställer kontraproposition på Sverigedemokraternas förslag till 
budget och Tierpslistans förslag till budget och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att föra vidare Sverigedemokraternas förslag 
till budget.  
 
Ordförande ställer kontraproposition på Socialdemokraternas förslag till 
budget och Sverigedemokraternas förslag till budget och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att föra vidare Socialdemokraternas förslag till 
budget.  
 
Joakim Larsson (SD) begär omröstning.  
 
Beslutsgång omröstning 
Följande omröstningsproposition godkänns: 

 Den som vill föra vidare Socialdemokraternas förslag till budget 
förslag rösta ja 

 Den som vill föra vidare Sverigedemokraternas förslag till budget 
röstar nej 

 
Omröstning verkställs och kommunfullmäktige beslutar att föra vidare 
Socialdemokraternas förslag till budget (Omröstningsprotokoll/bilaga/). 
 
Resultat: 
Ja – 20 röster 
Nej – 9 röster 
Avstår – 20 stycken  
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Socialdemokraternas 
förslag till budget och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
liggande förslag.  
 
Viktoria Söderling (S) begär omröstning.  
 
Beslutsgång omröstning 
Följande omröstningsproposition godkänns: 

 Den som vill bifalla liggande förslag rösta ja 
 Den som vill bifalla Socialdemokraternas förslag till budget röstar 

nej 
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Omröstning verkställs och kommunfullmäktige beslutar att bifalla liggande 
förslag (Omröstningsprotokoll/bilaga/). 
 
Resultat: 
Ja – 28 röster 
Nej – 19 röster 
Avstår – 2 stycken  
 
Beslutsgång Jenny Lundströms (MP) yrkande 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunfullmäktige. 
 
Ordförande ställer proposition på avslag eller bifall till den första, andra, 
tredje, fjärde och sjätte att-satsen i Jenny Lundströms (MP) yrkande och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå förslagen.  
 
Ordförande ställer proposition på avslag eller bifall till den femte att-satsen i 
Jenny Lundströms (MP) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar 
att avslår förslaget.  
 
Jenny Lundström (MP) begär omröstning.  
 
Beslutsgång omröstning 
Följande omröstningsproposition godkänns: 

 Den som vill avslå den femte att-satsen i Jenny Lundströms (MP) 
yrkande röstar ja 

 Den som vill bifalla den femte att-satsen i Jenny Lundströms (MP) 
yrkande röstar nej 

 
Omröstning verkställs och kommunfullmäktige beslutar att avslå den femte 
att-satsen i Jenny Lundströms (MP) yrkande 
(Omröstningsprotokoll/bilaga/). 
 
Resultat: 
Ja – 26 röster 
Nej – 21 röster 
Avstår – 2 stycken  
 
Beslutsgång Socialdemokraternas yrkanden 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunfullmäktige. 
 
Ordförande ställer proposition på avslag eller bifall till Socialdemokraternas  
fem yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
förslagen.  
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Beslutsgång Mio Tastas Viktorssons (TList) yrkande 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunfullmäktige. 
 
Ordförande ställer proposition på avslag eller bifall till den första, tredje och 
fjärde att-satsen i Mio Tastas Viktorssons (TList) yrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå förslagen.  
 
Ordförande ställer proposition på avslag eller bifall till den andra att-satsen  
i Mio Tastas Viktorssons (TList) yrkande och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att avslå förslaget.  
 
Ordförande ställer proposition på avslag eller bifall till Mio Tastas 
Viktorssons (TList) andrahandsförslag i sitt yrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå förslagen.  
 
Mio Tastas Viktorsson (TList) begär omröstning.  
 
Beslutsgång omröstning 1 
Följande omröstningsproposition godkänns: 

 Den som vill avslå andrahandsförslagen i Mio Tastas Viktorssons 
(TList) yrkande röstar ja 

 Den som vill bifalla andrahandsförslagen i Mio Tastas Viktorssons 
(TList) yrkande röstar nej 

 
Omröstning verkställs och kommunfullmäktige beslutar att avslå 
andrahandsförslagen i Mio Tastas Viktorssons (TList) yrkande 
(Omröstningsprotokoll/bilaga/). 
 
Resultat: 
Ja – 30 röster 
Nej – 2 röster 
Avstår – 17 stycken  
 
Beslutsgång omröstning 2 
Följande omröstningsproposition godkänns: 

 Den som vill avslå andrahandsförslaget i Mio Tastas Viktorssons 
(TList) yrkande gällande raseringsplanen röstar ja 

 Den som vill bifalla andrahandsförslaget i Mio Tastas Viktorssons 
(TList) yrkande gällande raseringsplanen röstar nej 

 
Omröstning verkställs och kommunfullmäktige beslutar att avslå 
andrahandsförslaget i Mio Tastas Viktorssons (TList) yrkande gällande 
raseringsplanen (Omröstningsprotokoll/bilaga/). 
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Resultat: 
Ja – 29 röster 
Nej – 2 röster 
Avstår – 19 stycken  
 
Beslutsunderlag   

• Beslut kommunstyrelsen § 233/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande   
• Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet för 2023-2025  
• Beslut i IT-nämnden § 13/2022 - Plan för IT-nämndens ekonomi och 

verksamhet 2023-2025   
• Beslut i Lönenämnden § 13/2022 - Plan för lönenämndens ekonomi 

och verksamhet 2023-2025   
• Beslut i Central samverkansgrupp § 2/2022 - Samverkan inför 

beslut: Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2023 – 
2025  

• Beslut kommunfullmäktiges presidium § 2/2022 
• Revisorernas budgetäskande 
• Socialdemokraternas förslag till budget 
• Sverigedemokraternas förslag till budget 
• Tierpslistans förslag till budget 

  
Beslutet skickas till   

• Ekonomienheten  
• Verksamhetschefer  
• De kommunala bolagen  
• IT-nämndens medlemskommuner  
• Lönenämndens medlemskommuner  
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§ 121 
Dnr KS/2022:436  

Val av 5 revisorer för granskning av kommunens räkenskaper 
och förvaltning samt val av ordförande och vice ordförande 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till revisorer och till revisionens ordförande samt revisionens vice 
ordförande för att granska kommunens räkenskaper och förvaltning under 
perioden 1 januari 2023 till och med hanteringen av 2026 års årsredovisning 
välja: 
 
Revisorer 
Peter Staland (C)  
Inger Klockerman (M)  
Kristian Ylijääskö (SD) 
Dag Tingsgård (S) 
Karl-Gunnar Marklund (S) 
 
Ordförande 
Dag Tingsgård (S)  
 
Vice ordförande 
Inger Klockerman (M) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har fem revisorer och inga ersättare. Tre av revisorerna skall 
representera oppositionen. Kommunfullmäktige ska för den tid som 
fullmäktige bestämmer bland valda revisorer utse en ordförande och en vice 
ordförande som båda representerar oppositionen. 
 
För revisorerna gäller bestämmelserna i kommunallagen, bestämmelser som 
påverkar kommunal revision i annan lagstiftning, utfärdade ägardirektiv för 
kommunala företag samt revisorernas reglemente. Revisionsarbetet ska 
bedrivas med utgångspunkt från den senaste versionen av skriften "God 
revisionssed i kommunal verksamhet". 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunfullmäktiges valberedning § 10/2022 
• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 
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Beslutet skickas till 
• Berörd förtroendevald 
• Administratör Ledningsstöd 
• Lönecentrum 
• Ekonomienheten 
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§ 122 
Dnr KS/2022:436  

Val av 2 lekmannarevisor i Tierps kommunfastigheter AB 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till lekmannarevisorer i Tierps kommunfastigheter 
AB från och med 1 januari 2023 till och med bolagsstämman för 2026 års 
förvaltning välja Inger Klockerman (M) och Karl-Gunnar Marklund (S). 
 
Sammanfattning av ärendet 
I ett kommunalt bolag finns dels auktoriserade revisorer, dels 
lekmannarevisorer. Lekmannarevisorerna ska särskilt granska hur respektive 
bolag fullgör sina uppgifter enligt de direktiv kommunfullmäktige har 
utfärdat samt hur den interna kontrollen fungerar. 
Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen. Lekmannarevisorerna i 
respektive bolag utses av kommunfullmäktige. Lekmannarevisorerna 
hämtas ur kretsen av kommunens revisorer. 
Lekmannarevisorerna upprättar för det gångna året en granskningsrapport 
som ställs till bolagets bolagsstämma men som också redovisas i 
kommunfullmäktige. Lekmannarevisorerna biträds i sin granskning av 
respektive bolag av det sakkunniga biträdet. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunfullmäktiges valberedning § 11/2022 
• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

• Tierps kommunfastigheter AB 
• Berörd förtroendevald 
• Administratör Ledningsstöd 
• Lönecentrum 
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§ 123 
Dnr KS/2022:436  

Val av 2 lekmannarevisorer i Tierps Energi & Miljö AB 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till lekmannarevisorer i Tierps Energi & Miljö AB för perioden 1 januari 
2023 till och med bolagsstämman för 2026 års förvaltning välja Peter 
Staland (C) och Dag Tingsgård (S).  
 
Sammanfattning av ärendet 
I ett kommunalt bolag finns dels auktoriserade revisorer, dels 
lekmannarevisorer. Lekmannarevisorerna ska särskilt granska hur 
respektive bolag fullgör sina uppgifter enligt de direktiv 
kommunfullmäktige har utfärdat samt hur den interna kontrollen fungerar. 
 
Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen. Lekmannarevisorerna i 
respektive bolag utses av kommunfullmäktige. Lekmannarevisorerna 
hämtas ur kretsen av kommunens revisorer. 
 
Lekmannarevisorerna upprättar för det gångna året en granskningsrapport 
som ställs till bolagets bolagsstämma men som också redovisas i 
kommunfullmäktige. Lekmannarevisorerna biträds i sin granskning av 
respektive bolag av det sakkunniga biträdet. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunfullmäktiges valberedning § 12/2022 
• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

• Tierps Energi & Miljö AB 
• Berörda förtroendevalda 
• Administratör Ledningsstöd  
• Lönecentrum 
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§ 124 
Dnr KS/2022:436  

Val av 2 lekmannarevisorer i Tierps Fjärrvärme AB 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till lekmannarevisorer i Tierps Fjärrvärme AB från och med 1 januari 
2023 till och med bolagsstämman för 2026 års förvaltning välja Peter 
Staland (C) och Dag Tingsgård (S).  
 
Sammanfattning av ärendet 
I ett kommunalt bolag finns dels auktoriserade revisorer, dels 
lekmannarevisorer. Lekmannarevisorerna ska särskilt granska hur 
respektive bolag fullgör sina uppgifter enligt de direktiv 
kommunfullmäktige har utfärdat samt hur den interna kontrollen fungerar. 
 
Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen. Lekmannarevisorerna i 
respektive bolag utses av kommunfullmäktige. Lekmannarevisorerna 
hämtas ur kretsen av kommunens revisorer. 
 
Lekmannarevisorerna upprättar för det gångna året en granskningsrapport 
som ställs till bolagets bolagsstämma men som också redovisas i 
kommunfullmäktige. Lekmannarevisorerna biträds i sin granskning av 
respektive bolag av det sakkunniga biträdet. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunfullmäktiges valberedning § 13/2022 
• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

• Tierps Fjärrvärme 
• Berörd förtroendevald 
• Administratör ledningsstöd 
• Lönecentrum 
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§ 125 
Dnr KS/2022:436  

Val av 2 lekmannarevisorer i AB Tierpsbyggen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till lekmannarevisorer i AB Tierpsbyggen under perioden 1 januari 2023 
till och med bolagsstämman för 2026 års förvaltning välja Inger 
Klockerman (M) och Karl-Gunnar Marklund (S). 
 
Sammanfattning av ärendet 
I ett kommunalt bolag finns det auktoriserade revisorer och 
lekmannarevisorer. Lekmannarevisorerna ska särskilt granska hur respektive 
bolag fullgör sina uppgifter enligt de direktiv kommunfullmäktige har 
utfärdat samt hur den interna kontrollen fungerar.  
 
Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen och utses av 
kommunfullmäktige. Lekmannarevisorerna hämtas ur kretsen av 
kommunens revisorer. 
 
Lekmannarevisorerna upprättar för det gångna året en granskningsrapport 
som ställs till bolagets bolagsstämma men som också redovisas i 
kommunfullmäktige. Lekmannarevisorerna biträds i sin granskning av 
respektive bolag av det sakkunniga biträdet. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunfullmäktiges valberedning § 14/2022 
• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

• Lönecentrum  
• Administratör Ledningsstöd  
• Berörda förtroendevalda 
• AB Tierpsbyggen  
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§ 126 
Dnr KS/2022:436  

Val av 2 revisorer och 2 revisorsersättare i styrelsen för Tierps 
sockens Magasinfond och Gustav Gilljams i Yvre donationsfond 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till revisorer och revisorsersättare i styrelsen för Tierps sockens 
Magasinfond och Gustav Gilljams i Yvre donationsfond under perioden 1 
januari 2023 till och med hanteringen av 2026 års årsredovisning välja: 
 
Revisorer 
Peter Staland (C) 
Dag Tingsgård (S) 
 
Revisorsersättare 
Inger Klockerman (M) 
Karl-Gunnar Marklund (S) 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ändamålet med Tierps sockens Magasinfond och Gustav Gilljams i Yvre 
donationsfond är följande: 
 
Att i enlighet med dessa stadgar förvalta Tierps sockens magasinsfond, att, 
om så i vederbörlig ordning beslutas, förvalta Gustav Gilljams i Yvre 
donationsfond, att av kapitalets avkastningar genom stipendier och bidrag 
främja ungdomars och jordbrukare i Tierps socken utbildning och 
förkovran. Av den årliga nettoavkastningen må högst 50 % användas till 
kursbidrag för fortbildning till jordbrukare och stipendier till elever vid 
läroanstalter på jordbrukets område, högst 30 % användas till resebidrag 
för jordbrukares fortbildning, minst 20 % läggas till kapitalet. Om något av 
de ovan nämnda ändamålen ej kräver sin hela andel av avkastningen får 
därigenom uppkommet överskott reserveras för samma ändamål till 
nästkommande år eller skall det läggas till kapitalet enligt styrelsens beslut. 
 
Yttrande 
Sara Sjödal (C) yttrar sig.  
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Beslutsunderlag 
• Beslut kommunfullmäktiges valberedning § 15/2022 
• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

• Styrelsen för Tierps sockens Magasinfond och Gustav Gilljams i 
Yvre donationsfond 

• Berörda förtroendevalda 
• Administratör Ledningsstöd 
• Lönecentrum 
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§ 127 
Dnr KS/2022:436  

Val av 15 ledamöter och 15 ersättare i kommunstyrelsen samt 
val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att till ledamöter i kommunstyrelsen under perioden 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2026 välja: 
 
Ledamöter 
Sara Sjödal (C)  
Lotta Carlberg (C)  
Emma Lokander (M)  
Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) 
Elin Åkerlund (KD)  
Sara Nordfors (L) 
Joakim Larsson (SD)  
Maj-Louise Ljungmark (SD)  
Klas Jakobsson (SD)  
Viktoria Söderling (S)  
Jonas Nyberg (S)  
Marie-Louise Rindå (S)  
Benny Larsson (S)  
Matilda Svahn (S)  
Alexander Karlsson (V)   
 
att till ersättare i kommunstyrelsen under perioden 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2026 välja: 
 
Ersättare 
Yaqub Ahmed (C) 
Erik Kolm (C) 
Filip Håkansson (C) 
Carola Fredén (M)  
Jessica Tindre Falk (M)  
Karo Hovhannisian (M) 
Lars Ola Sandström (SD) 
Jan Jansson (SD) 
Veronica Mattsson (SD)  
Martin Mårtensson (S)  
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Christina Holmström (S)  
Robin Falk (S)  
Lars-Olof Färnström (S)  
Agnetha Andersson (V)  
Lisbeth Piatos (V) 
 
att till ordförande i kommunstyrelsen under perioden 1 januari 2023 till och 
med den 31 december 2026 välja Sara Sjödal (C), 
 
att till 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen under perioden 1 januari 2023 
till och med den 31 december 2026 välja Emma Lokander (M), samt 
  
att till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen under perioden 1 januari 2023 
till och med den 31 december 2026 välja Viktoria Söderling (S).  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsens ordförande 
också vara kommunalråd. 
 
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 också för sådana uppgifter som inte lagts på 
annan nämnd. Utöver det ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår 
av kommunallagen (2017:725) och annan lagstiftning. 
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Förslag till beslut på sammanträdet  
 
Yrkande 
Mio Tastas Viktorsson (TList) yrkar att Viktoria Söderling (S) nomineras 
till kommunstyrelsens ordförande.  
 
Viktoria Söderling (S) kandiderar inte till posten som kommunstyrelsens 
ordförande och därför faller Mio Tastas Viktorssons (TList) yrkande.  
 
Protokollsanteckning 
Mio Tastas Viktorsson (TList) begär att få följande mening till protokollet;  
 
Tierpslistan ställer sig inte bakom något av förslagen till KSO/KF, men 
anser att frågan om att utse Sara Sjödal (C) bör prövas genom att ställa 
henne mot oppositionsledaren. Det för att överhuvudtaget kunna prata om 
parlamentarisk legitimitet, med S nuvarande hållning är det oklart om de 
ställer sig bakom styret eller agerar opposition. Det är inte hållbart.  
 
Yttrande 
Joakim Larsson (SD), Alexander Karlsson (V) och Viktoria Söderling (S) 
yttrar sig.   
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunfullmäktiges valberedning § 3/2022 
• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

• Administratör ledningsstöd 
• Lönecentrum 
• Berörda förtroendevalda  
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§ 128 
Dnr KS/2022:436  

Val av finanskommunalråd 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till finanskommunalråd under perioden 1 januari 2023 till och med den 
31 december 2026 välja Sara Sjödal (C).  
 
Sammanfattning av ärendet 
I Sverige finns det idag 290 olika kommuner. I varje kommun finns ett 
kommunalråd. I enlighet med § 29 i Reglemente för kommunstyrelsen ska 
kommunfullmäktige efter att val av kommunstyrelsen skett utse ett 
finanskommunalråd och ett oppositionsråd bland styrelsens ledamöter. 
 
Fullmäktige beslutar om finanskommunalrådets uppgifter, ansvarsområden 
och tjänstgöringsgrad.  
 
I Tierps kommun har vi ett finanskommunalråd som också är kommunalråd. 
Enligt 4 kap 2 § kommunallagen (2017:725) ska den som inom kommunen 
fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid ha 
benämningen kommunalråd, borgarråd, landstingsråd, oppositionsråd eller 
en annan benämning som fullmäktige bestämmer. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunfullmäktiges valberedning § 4/2022 
• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

• Lönecentrum  
• Administratör Ledningsstöd  
• Berörd förtroendevald 
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§ 129 
Dnr KS/2022:436  

Val av oppositionsråd 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till oppositionsråd utse Viktoria Söderling (S) under perioden 1 januari 
2023 till och med den 31 december 2026. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med § 30 i Reglemente för kommunstyrelsen ska 
kommunfullmäktige efter att val av kommunstyrelsen skett utse ett 
finanskommunalråd och ett oppositionsråd bland styrelsens ledamöter. 
 
Oppositionsrådet sitter i kommunstyrelsens arbetsutskott, som har till 
uppgift att förbereda ärenden till kommunstyrelsen. 
 
Oppositionsrådet ansvarar tillsammans med finanskommunalrådet för 
samordningen av kontakterna mellan majoriteten och oppositionspartierna. 
 
Det är oppositionsrådets uppgift att föra vidare relevant information från 
styrelser och nämnder till gruppledare vars partier i opposition saknar 
representation eller insyn vid sammanträden. Med andra ord företräder 
oppositionsrådet inte bara sitt eget parti utan samtliga oppositionspartier i 
sin roll som oppositionsråd. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunfullmäktiges valberedning § 5/2022 
• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

• Administratör ledningsstöd 
• Lönecentrum 
• Berörd förtroendevald  
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§ 130 
Dnr KS/2022:436  

Val av 1 ombud och 1 suppleant till bolagsstämma i Tierps 
kommunfastigheter AB 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till ombud och suppleant vid bolagsstämmor med Tierps 
kommunfastigheter AB under perioden 1 december 2022 till och med 30 
november 2026 välja: 
 
Ombud 
Daniel Blomstedt (M) 
 
Suppleant 
Peter Zoné (KD) 
 
att entlediga Anna Ahlin (C) och Carola Fredén (M) från sina uppdrag som 
ombud och suppleant vid bolagsstämmor med Tierps kommunfastigheter 
AB från den 30 november 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun har två bolag, Tierps kommunfastigheter AB samt Tierps 
Energi och Miljö AB. Dessa två bolag har i sin tur var sitt dotterbolag, AB 
Tierpsbyggen respektive TEMAB Fjärrvärme AB. Kommunfullmäktige har 
det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka direktägda bolag 
som skall finnas, utser styrelse och lekmannarevisorer, beslutar om 
ägardirektiv med mera. De kommunala bolagen styrs bland annat av 
aktiebolagslagen, kommunallagen, sekretesslagen, förvaltningslagen och 
arkivlagen. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunfullmäktiges valberedning § 6/2022 
• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

• Lönecentrum  
• Administratör Ledningsstöd  
• Berörda förtroendevalda 
• Tierps kommunfastigheter AB  
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§ 131 
Dnr KS/2022:436  

Val av 1 ombud och 1 suppleant till bolagsstämma i TEMAB 
Fjärrvärme AB 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till ombud och suppleant vid bolagsstämmor med TEMAB Fjärrvärme 
AB under perioden 1 december 2022 till och med 30 november 2026 välja: 
 
Ombud 
Daniel Blomstedt (M) 
 
Suppleant 
Peter Zoné (KD) 
 
att entlediga Anna Ahlin (C) och Carola Fredén (M) från sina uppdrag som 
ombud och suppleant vid bolagsstämmor med TEMAB Fjärrvärme AB från 
den 30 november 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Genom dotterbolaget TEMAB Fjärrvärme levererar Tierps Energi & Miljö 
miljövänlig fjärrvärme inom Tierps kommun. 
 
TEMAB Fjärrvärme försörjer cirka 2 000 lägenheter, villor, skolor, 
vårdinrättningar, industrier samt handels- och serviceföretag med energi i 
Tierp, Karlholmsbruk och Örbyhus. All fjärrvärmeproduktion är helt 
fossilfri. Tillsammans har abonnenterna en ansluten effekt på cirka 25 000 
kW och förbrukar cirka 60 miljoner kWh per år. Detta motsvarar energin för 
uppvärmning av cirka 3 000 villor. 
 
Bolagstämman sker en gång per år i april/maj. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunfullmäktiges valberedning § 7/2022 
• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 
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Beslutet skickas till 
• Lönecentrum  
• Administratör Ledningsstöd  
• Berörda förtroendevalda 
• TEMAB Fjärrvärme AB   
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§ 132 
Dnr KS/2022:436  

Val av 1 ombud och 1 suppleant vid bolagsstämmor med AB 
Tierpsbyggen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till ombud och suppleant vid bolagsstämmor med AB Tierpsbyggen för 
tiden från och med 1 december 2022 till och med 30 november 2026 välja:  
 
Ombud 
Daniel Blomstedt (M) 
 
Suppleant 
Peter Zoné (KD) 
 
att entlediga Anna Ahlin (C) och Carola Fredén (M) från sina uppdrag som 
ombud och suppleant vid bolagsstämmor med AB Tierpsbyggen från den 30 
november 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun har två bolag, Tierps kommunfastigheter AB samt Tierps 
Energi och Miljö AB. Dessa två bolag har i sin tur var sitt dotterbolag, AB 
Tierpsbyggen respektive TEMAB Fjärrvärme AB. Kommunfullmäktige har 
det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka direktägda bolag 
som skall finnas, utser styrelse och lekmannarevisorer, beslutar om 
ägardirektiv med mera. De kommunala bolagen styrs bland annat av 
aktiebolagslagen, kommunallagen, sekretesslagen, förvaltningslagen och 
arkivlagen. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunfullmäktiges valberedning § 8/2022 
• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

• AB Tierpsbyggen 
• Berörd förtroendevald 
• Administratör Ledningsstöd 
• Lönecentrum 
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§ 133 
Dnr KS/2022:436  

Val av 1 ombud och 1 suppleant vid bolagsstämmor med Tierps 
Energi & Miljö AB 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att till ombud och suppleant vid bolagstämmor med Tierps Energi & Miljö 
AB för tiden från och med 1 december 2022 till och med 30 november 2026 
välja:  
 
Ombud 
Daniel Blomstedt (M) 
 
Suppleant 
Peter Zoné (KD) 
 
att entlediga Anna Ahlin (C) och Carola Fredén (M) från sina uppdrag som 
ombud och suppleant vid bolagsstämmor med Tierps Energi & Miljö AB 
från den 30 november 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps Energi & Miljö AB (TEMAB) är ett kommunägt bolag. 1 januari 
2016 övertogs verksamheterna från Tierps kommun och har sedan dess 
uppdrag inom gata och park, vatten och avlopp samt renhållning. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunfullmäktiges valberedning § 9/2022 
• Förslag till beslut 
• Gruppledarnas nomineringar 

 
Beslutet skickas till 

• Tierps Energi & Miljö AB 
• Berörd förtroendevald 
• Administratör ledningsstöd 
• Lönecentrum 
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§ 134 
Dnr KS/2022:436  

Regler för inkallande av ersättare till tjänstgöring i nämnder och 
styrelsen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa följande regler angående inkallande av ersättare till  
tjänstgöring i kommunfullmäktiges valberedning, nämnder, styrelsen och  
övriga organ där antalet ersättare motsvarar antalet ledamöter och då  
majoritetsval tillämpas vid val av ersättare. 
 
1. Ersättare ska inkallas från samma parti som den frånvarande ledamoten,  
i första hand den ersättare som valts i samma ordningsföljd som den  
ledamot som har förhinder, i andra hand i den ordning som ersättarna  
har valts. 
 
2. Om innehållet i punkten 1 inte är tillämpligt, gäller följande för  
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet,  
Moderaterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och 
Tierpslistan: 
 
a. för Socialdemokraterna inkallas ersättare från partierna enligt  
följande turordning:  
Vänsterpartiet, Miljöpartiet 
 
b. för Centerpartiet inkallas ersättare från partierna enligt följande  
turordning: 
Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna 
 
c. för Moderaterna inkallas ersättare från partierna enligt följande  
turordning: 
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna 
 
d. för Miljöpartiet inkallas ersättare från partierna enligt följande turordning:  
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet  
 
e. för Vänsterpartiet inkallas ersättare från partierna enligt följande 
turordning:  
Socialdemokraterna, Miljöpartiet  
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f. för Liberalerna inkallas ersättare från partierna enligt följande turordning:  
Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna 
 
g. för Kristdemokraterna inkallas ersättare från partierna enligt följande 
turordning:  
Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna 
 
h. för Sverigedemokraterna inkallas ersättare från partierna enligt följande 
turordning: 
 
i. för Tierpslistan inkallas ersättare från partierna enligt följande turordning:  
 
Yttrande 
Jenny Lundström (MP), Mio Tastas Viktorsson (TList), Viktoria Söderling 
(S) och Alexander Karlsson (V) yttrar sig.  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunfullmäktiges valberedning § 16/2022 
 
Beslutet skickas till 

• Gruppledarna 
• Sekretariatet 
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§ 135 
Dnr KS/2022:897  

Ansökan om att behålla uppdrag enligt 4 kap. § 7 
kommunallagen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att godkänna Mogens Jakobsens begäran om att få behålla sitt uppdrag som 
revisor mandatperioden ut, trots flytt från kommunen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Mogens Jakobsen har i en skrivelse inkommen den 26 oktober 2022 
meddelat att han ska flytta till Kramfors. Han vill dock fortsätta arbeta för 
Tierps kommun och hemställer därför att kommunfullmäktige, enligt 4 kap. 
§ 7 kommunallagen, beslutar att han får behålla sitt uppdrag som revisor 
under resterande tid av mandatperioden. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 
• Begäran om att behålla uppdrag enligt kap. 4 kap § 7 

kommunallagen 
 
Beslutet skickas till 

• Revisorerna 
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§ 136 
Dnr KS/2022:621  

Avstyckning av Skärplinge 1:77 samt försäljning av mark för 
förskola 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att låta försälja del av fastigheten Skärplinge 1:77 enligt bifogat förslag till 
Tierps kommunfastigheter AB enligt marknadsvärdering och efter 
avstyckning.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 6 september 2022 (§ 68/2022) att låta 
försälja del av fastigheten Skärplinge 1:77 enligt bifogat förslag, till TKAB 
enligt marknadsvärdering och efter avstyckning. Då summan för 
köpeskillingen överstiger 2 000 000 kr behöver beslutet i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente tas i kommunfullmäktige. Föregående beslut 
från kommunstyrelsen gäller inte som en beredning av ärendet för 
kommunfullmäktige utan måste tas på nytt. 
 
TKAB har i december 2021 efter beslut i styrgrupp mottagit en beställning 
om att låta uppföra en ny förskolebyggnad om 6 avdelningar på Skärplinge 
1:77. Byggnadsarbetet påbörjades officiellt med ett första spadtag 2022-04-
22. Av skattetekniska skäl är det fördelaktigt om bolaget äger fastigheten på 
vilken byggnaden uppförs. I samråd med TKAB har därför bifogat förslag 
på avstyckning tagits fram. 
 
Beslutsmotivering 
Skärplinge 1:77 är en fastighet om 31.047 kvadratmeter som innefattar  
Ol Andersskolan inkl. komplementbyggnader. För att minimera 
överföringskostnaderna och samtidigt möjliggöra för bolaget att äga den 
fastighet som den nya byggnaden kommer att uppföras på bedöms 
avstyckning som det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet.  
 
Barnrättskonsekvenser 
En helt ny förskolemiljö väntar efter nybyggnation i genomtänkta i lokaler. 
 
Mål och uppdrag 
- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 4.1, Alla barn ska ha tillgång till 
förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem för att 
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börja i grundskolan och även till delmål 4.3, Säkerställ skolornas tillgång till 
närliggande naturmiljöer för utomhuspedagogik. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Marknadsvärdet för del av fastigheten Skärplinge 1:77 enligt bifogad 
kartbilaga, uppgår till 3 500 tkr, det bokförda värdet uppskattas till 20 tkr 
och avstyckningen beräknas kosta 100 tkr. Försäljningen uppskattas därmed 
ge ett plusresultat på ca 3 380 tkr. Intäkten tillfaller ansvar 13108 Chef 
Fastighetssamordnare, vht 2600 Skolfastigheter, objekt 60100 Ol-
andersskolan. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
 
Bifall  
Alexander Karlsson (V) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsen § 224/2022 
• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 87/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Köpekontrakt Skärplinge – signerat av TKAB 
• Bilaga 1 Avstyckning Skärplinge 177 - Alt2 
• Värdeutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

• Kommundirektör  
• VD för Tierpsbyggen  
• Chef för Förvaltning och genomförande  
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§ 137 
Dnr KS/2022:824  

Revidering av Reglemente för krisledningsnämnden 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta Reglemente för krisledningsnämnden,  
 
att reglementet gäller från och med den 1 januari 2023, samt  
 
att upphäva Reglemente för krisledningsnämnd § 169/2021 från och med 
den 1 januari 2023.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Krisledningsnämnden har till uppgift att utöva den ledningsfunktion som 
enligt lag ankommer på kommunen vid extraordinära händelser i fredstid. 
Reglementet för krisledningsnämnden fastställdes senast i 
kommunfullmäktige 2021-12-14, § 2021/169. En revidering av reglementet 
har genomförts för nedanstående paragrafer: 
 

• Sammansättning och mandatperiod 9 §. Uppdaterad i enlighet med 
organisationsförändring. Krisledningsnämnden betraktas som 
fristående nämnd under kommunfullmäktige med tre ledamöter och 
tre ersättare. 

• Tidpunkt för sammanträden 10 §. Uppdaterat innehåll. I föregående 
reglemente framgick här orsak till varför krisledningsnämnden 
skulle träda i funktion. Detta framgår redan i 2 § och togs bort från 
10 §. 

• Kallelse 11 §. Uppdaterat innehåll. En del i föregående reglemente 
syftade på när nämnden skulle aktiveras. Den skrivelsen har tagits 
bort.  

• Ersättare för ordföranden 13 §. Uppdaterat innehåll då föregående 
skrivning syftade på när nämnden skulle aktiveras. 

• Närvarorätt 22 §. Uppdaterat innehåll. Förtydligat att nämnden även 
kan besluta att annan har rätt att närvara vid sammanträden. 

 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Beslut kommunstyrelsen § 225/2022 
• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 86/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande  
• Reglemente för krisledningsnämnden 

 
Beslutet skickas till 

• Enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling 
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§ 138 
Dnr KS/2022:315  

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 2022, BoU 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2022 till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, inte har 
verkställts inom tre månader. Kommunen ska även rapportera till IVO när 
ett tidigare rapporterat beslut har blivit verkställt, när ett beslut av någon 
anledning har avslutats innan det har verkställts samt när ett verkställt beslut 
har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  
 
För perioden 1 april till 30 juni 2022, kvartal 2, har det rapporterats totalt 
två (2) beslut enligt SoL för barn och unga. Ett av besluten har rapporterats 
som ej verkställt beslut och ett av besluten har rapporterats som avbrott i 
verkställighet. 
 
Beslut som har rapporterats som ej verkställt: 

- Boendestöd enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-02-14. Anledningen till 
att beslutet ännu inte är verkställt är att den enskilde inte medverkat 
till att insatsen ska påbörjas. Motiveringsarbete pågår. 

 
Beslut som har rapporterats som avbrott i verkställighet: 

- Boendestöd enligt SoL. Datum för avbrott i verkställighet: 2022-04-
01. Anledning till dröjsmålet av verkställighet är brist på personal i 
verksamheten. I avvaktan på rekrytering av ny boendestödjare har 
annat boendestöd erbjudits men den enskilde har tackat nej och 
erhåller stöd av närstående tills det finns boendestödjare på plats. 

 
Barnrättskonsekvenser 
Bedömningen är att barn och unga inte påverkas av den rapportering av ej 
verkställda beslut som görs till IVO. 
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Beslutsunderlag 
• Beslut kommunstyrelsen § 234/2022 
• Beslut utskottet barn och ungdom § 265/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande. 

 
Beslutet skickas till 

• Utredare/utvecklare, Kvalitet och strategisk utveckling 
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§ 139 
Dnr KS/2022:315  

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 2022, AoO 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2022 till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, eller 
beviljad insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(1993:387), LSS, inte har verkställts inom tre månader. Kommunen ska 
även rapportera till IVO när ett tidigare rapporterat beslut har blivit 
verkställt, när ett beslut av någon anledning har avslutats innan det har 
verkställts samt när ett verkställt beslut har avbrutits och inte verkställts på 
nytt inom tre månader. Den här rapporteringen avser samtliga LSS-beslut 
samt SoL-beslut för vuxna över 21 år. 
 
Det har rapporterats totalt 15 beslut enligt LSS och SoL till IVO för 
perioden 1 april till 30 juni 2022, kvartal 2. 11 av besluten har rapporterats 
som ej verkställda, 3 av besluten som verkställda och 1 av besluten har 
rapporterats som avslutat.  
 
Ej verkställda beslut 

- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Beslutsdatum: 2022-01-17. Anledning till dröjsmålet är att det inte 
finns någon ledig bostad som motsvarar den enskildes behov och 
önskemål.  

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-04-01. 
Anledning till dröjsmål är att den enskilde har specifikt önskemål 
om boende och erhåller hemtjänst i avvaktan på att det blir en ledig 
plats. 

- Avlösning i hemmet enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-04-08. 
Anledning till dröjsmål är att den enskilde har tackat nej till stödet. 
Samtal ska föras kring om insatsen ska avslutas. 

- Kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. Beslutsdatum: 2022-03-31. Det är 
svårt att hitta en kontaktperson som motsvarar den kompetens som 
uppdraget kräver. Kommunen arbetar aktivt för att hitta en lämplig 
utförare. 
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- Korttidsboende enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-04-19. Anledning 
till dröjsmål är att den enskilde har tackat nej till erbjudande. 
Motiveringsarbete pågår. 

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-02-15. 
Anledning till dröjsmål är att den enskilde har tackat nej till erbjuden 
plats vid två tillfällen då det finns en specifikt önskemål om plats.  

- Bostad med särskild service i form av servicebostad enligt LSS. 
Beslutsdatum: 2022-01-17. Anledning till dröjsmål är att det från 
början inte fanns någon ledig plats i ett boende som motsvarade 
behov och önskemål. Det har nu blivit en plats ledig och 
introduktion ska påbörjas. Då inflytt ej är genomförd har beslutet 
rapporterats som ej verkställt. 

- Dagverksamhet för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-03-29. 
Anledning till dröjsmål är att den enskilde inte har haft förmågan att 
ta sig till dagverksamheten, även om ledsagarservice är beviljat för 
ändamålet. Ytterligare försök görs under hösten. 

- Bostad med särskild service enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-11. 
Med anledning av att den enskilde vistas på HVB tills tidigast 2023-
03-31 kommer beslutet om permanent boende inte att verkställas 
dessförinnan.  

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-03-10. 
Anledning till dröjsmål är att den enskilde har önskemål om att flytta 
till ett specifikt boende och har tackat nej till ett erbjudande.  

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2022-02-18. 
Anledning till dröjsmål är att den enskilde önskar plats på specifikt 
boende och erhåller hemtjänst i avvaktan på ledig plats. 

 
Verkställda beslut 

- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Beslutsdatum: 2021-12-27. Datum för verkställighet: 2022-05-06. 
Anledning till dröjsmålet var att det genomfördes en renovering i det 
boende som erbjöds som behövde avslutas innan inflytt kunde ske.  

- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Beslutsdatum: 2021-11-08. Datum för verkställighet: 2022-04-11. 
Anledning till dröjsmålet var att det genomfördes en renovering i det 
boende som erbjöds som behövde avslutas innan inflytt kunde ske. 

- Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. 
Beslutsdatum: 2021-11-12. Datum för verkställighet: 2022-05-07. 
Anledning till dröjsmålet var att det genomfördes en renovering i det 
boende som har erbjudits och som behövde avslutas innan inflytt 
kunde ske. 

 
Avslutade beslut: 

- Daglig verksamhet enligt LSS. Beslutsdatum: 2021-12-21. Datum 
för avslut: 2022-06-20. Anledning till avslut är att den enskilde själv 
har valt att avsäga sig insatsen. 
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Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms inte påverkas av den rapportering som görs till IVO 
av ej verkställda beslut.  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsen § 235/2022 
• Beslut utskottet arbete och omsorg § 77/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

• Utredare/utvecklare, Kvalitet och strategisk utveckling. 
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§ 140 
Dnr KS/2022:73, KS/2022:820  

Inkomna beslut och skrivelser 
 
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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§ 141 
Dnr KS/2022:114  

Godkännande av entledigande från uppdrag i 
kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att godkänna Lize-Lotte Löfgren (S) begäran om entledigande från sitt 
uppdra som ersättare i kommunfullmäktige.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Lize-Lotte Löfgren (S) har den 7 november 2022 inkommit med en begäran 
om entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.  
 
Kommunfullmäktige godkänner begäran om entledigandet och sedan är det 
Länsstyrelsen som utser ny ersättare.  
 
Beslutsunderlag 

• Förslag till beslut 
• Inkommen begäran om entledigande  

 
Beslutet skickas till 

• Länsstyrelsen Uppsala län 
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