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Utses att justera Krister Johansson  

Beslutande  Förtroendevalda representanter  Representanter  
Representanter  Emma Lokander (M), Ordförande 

Sara Sjödal (C) 

  

Camilla Werme (Företagare i Tierps 
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företagarförening) 

Henrik Nyström (Kommunens 

ambassadörsnätverk) 

 

 

 

 

Övriga närvarande  
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Lars Ingeberg (chef 
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Näringslivschef) 
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Anders Smedsaas, (Almi 

företagspartner) 

Linda Melander (sekreterare)  
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§ 13  
 

Godkännande av föredragningslista 
 
Beslut  

Kommunala näringslivsrådet beslutar att godkänna föredragningslistan  

 
Sammanfattning av ärende  

Ja 
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§ 14 

 

Krisberedning – Mathiaz Boström säkerhetssamordnare och 

säkerhetsskyddschef 
 
Beslut  

Kommunala näringslivsrådet beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärende 

Bifogar Mathiaz presentation. 

 

 Kommunstyrelsen sitter i Krisnämnden, den aktiveras vid behov 

samt vid behov av snabba beslut.  

 Kommunen kan aktivera en krisstab så snart fort det finns behov av 

det.  

 I händelse av kris är Krisstabens uppgift är att arbeta fram olika 

förslag till krisnämnden. Det är Krisnämnden som beslutar vilket 

förslag kommunen ska jobba vidare med samt fattar beslut om vilket 

nästa steg blir i processen. 

 

Lokal inriktnings- och samordningsfunktion (ISF)  

 

 Finns tjänstemän som kan bli berörda av detta.  

 Denna nämnd har varit aktiverad under hela pandemin och nu är den 

aktiverad i och med Ukraina krisen.  

Ukraina-krisen 

 Just nu befinner sig 15 flyktingar i Sverige men de flesta bor hos 

släkt eller vänner.  

 Tierps kommun har blivit tilldelad att ta emot 52 flyktingar från 

Ukraina om så krävs.  

o Det kan vara hela familjer som kommer med barn.  

 Under nästa vecka 25 har vi ett möte kring detta, det vi vet redan nu 

är att vi kommer behöva hjälp av samhället. 

 

Mathiaz poängterar att det är väldigt bra att endast ha en nämnd, detta 

underlättar processer och gör att det går fort och smidigt i olika slags beslut. 

 

Vilket ansvar har kommunen?  

 

 Boende till de 52 flyktingar vi blivit tilldelade 

 Om det kommer hela familjer med barn så har kommunen ansvar 

över att se till att barnen får gå i skolan.  

 I övrigt har inte kommunen så mycket ansvar i frågan, det största 

ansvaret ligger hos Migrationsverket. 
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Slutförvar Forsmark 

 Tagit beslut om slutförvar i Forsmark.  

 Har jobbat med olika beredskapszoner se kartbild i presentation.  

 Om det skulle bli en läcka så har det arbetats med olika 

beredskapszoner där vi ser kartan i tårtbitar.  

 I Tierps kommun så är det i första hand Skärplinge, Örbyhus, 

Hållnäs halvön som blir berörda beroende på hur det blåser.  

o I dessa områden har jodtabletter börja deltas ut.  

 Det har kommit en forskning som säger att det är bättre att arbeta 

med inrymning istället för evakuering. Skulle det mot förmodan bli 

ett läckage så är det inte så allvarligt som man tidigare trott. 

 Inrymning innebär att människor ska hålla sig inomhus med stängda 

dörrar och fönster.  

 Om ett område ska evakueras så är det polisen som sköter det. 

 Länsstyrelsen skickar ut information om detta till berörda delar av 

kommunen 

 Kommunen ansvarar för de kommunala verksamheterna i området 

och arbetar just nu med att se över våra äldreboenden, skolor mm. 

 

Annika Johansson 

POSOM – har tidigare funnit i Örbyhus, hur tänker kommunen kring detta?  

Nytt arbete kring POSOM grupperna. Nu kommer det att bli en 

centralisering kring detta och det kommer endast finnas en POSOM grupp 

som utgår från Tierp. 

Annika uppmanar kommunen att gå ut med information så snart som 

möjligt.  

Mathiaz kommer att kalla in alla berörda personer. 

 

Camilla Werme 

Vad har kommunen för ansvar gentemot företagen vid tex bortfall av el? 

Som kommun har vi inget ansvar gentemot företagen i den frågan. 

Företagen kan vara samhällsviktiga funktioner och då kommer dessa att ha 

ett specifikt ansvar.  

 

Vatten och avlopp – ingår i kommunens ansvar  

Lars Ingeberg – Hur kan vi som kommun säkerställa att vi kan agera och 

leverera snabbt vid exempelvis kris på ett stort företag som inte har tillgång 

till vatten och eller avlopp?  

Det hände en olycka för en tid sedan när kommunen/Temab grävde sönder 

en V/A ledning till ett av de större företagen i kommunen och företaget 

behövde skicka hem personalen, detta får stora konsekvenser om företaget 

måste skicka hem personalen och missa en hel dags produktion. Hur kan vi 

som kommun stå mer rustade inför en sådan händelse? Vi måste göra en 

hanteringsplan för detta säger Lars. 

Vad kan vi i näringslivsrådet göra i frågan? 
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Vi måste prata mera om ”lokala/vardagliga” kriser. Hur gör vi? Hur ser det 

ut med vattenhanteringen överlag. Miljö, natur och vattenkatastrofer – hur 

jobbar vi med dessa frågor.  

 

Sara Sjödal 

Svar på Camillas fråga ang. kommunens ansvar. Det som är kommunens 

ansvar i vanliga fall är även kommunens ansvar vid händelse av kris. Har ni 

funderingar kring detta så hör av er till någon av oss på kommunen. 

 

Mathiaz – hur kan vi som kommun och näringsliv samarbeta kring detta 

gemensamt? Det är bra att ha kontakterna. 

Vad har företagen och samhället för ansvar? 

Människor har ett eget ansvar att se till att de har mat, vatten mm så de 

klarar sig cirka 72 timmar.  

Konsekvensriktlinjer hos företagen – vad händer om vattnet tar slut? Vad 

händer om telefonin lägger ner? Vad sker vid en cyberattack?  

Lars – vilken beredskap ska vi ha? Vi får inte trappa detta! Mathiaz tar V/A 

frågan med Temab, 

 

Det är viktigt att företagen skapar sina egna riskanalyser. 

Henrik Nyström – vi har planer men oftast tänker vi att det ska vara stora 

problem, hur gör vi med de mindre?  

Företagen för dialoger med varandra men skulle gärna vilja ha 

utbildning/information av kunniga personer kring detta. 

 

Cyberattacker – vad är en cyberattack? Och vad händer då? 

Atlas Copco har gjort en analys av detta. Gäller att ha bra planer. Vad gör vi 

under tiden detta sker och hur kommer vi tillbaka. Företagen önskar en 

gemensam utbildning kring detta. 

 

Mathiaz tänk på vad skulle hända om jag inte kommer åt min dator? Något 

faller bort men verksamheten ska fungera ändå. Torröva! Det gör att ni står 

mer rustade om händelse av kris skulle inträffa. Hur skulle jag klara mig 

utan dator tillexempel?  

Henrik – hade utbildning med Combitech. Vi företag ska nog inte hålla en 

sådan utbildning utan det måste vara extern hjälp.  

 

Krister – den 24 november har vi en gemensam företagarkväll planerad, ska 

vi anordna en sådan utbildning denna kväll? Bra idé! 

Näringslivsenheten samt Näringsliv i Samverkan (NIS) jobbar vidare med 

den frågan. 
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§ 15 

 

Kommunen ekonomiska förutsättningarna 2023 – Sara Sjödal 

 
Beslut  

Kommunala näringslivsrådet beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärende 
 

 Omvärlden svänger väldigt mycket just nu och det är oroligt. 

 Bränslepriset, dagligvaror och räntor stiger. 

 Det finns en stor oro om att det kommer råda brist på varor. För 

kommunens del ser det extra tufft ut inför 2023. 

 2022 gick kommunen bra! En del till detta var engångskostnader och 

pandemibidrag. 

 Inför 2023 har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) – förnyat 

pensionsavtal, för Tierps kommun kommer detta att innebära 15 

miljoner i extra utgifter, utgifter som vi inte räknat med säger Sara. 

 Just nu fattas det 10 miljoner till de ”måste” kostnader som 

kommunen har.  

 I augusti får vi se resultat på budget inför 2023.  

 Sara tipsar om att kolla i respektives parti – vad de går på val på?! 

 

Hur ser det ut med fastighetsaffärerna?  

Roger – Tierps byggen – påverkas av ökade räntekostnader, byggmaterial 

kostnader och i övrigt ökade priser.  

I och med att Staten tog bort investeringsstödet så är det väldigt svårt att 

bygga och få bra priser på hyresrätterna. Skulle vi bygga nu utan 

investeringsstöd så påkar den senaste kalkylen på att kostnaden för en tvåa 

skulle kosta cirka 10 000 i månaden och 12 000 för en trea.  

Detta gäller alla småkommuner, de flesta väljer att inte bygga bostadsrätter. 

Så det ser inte så muntert just nu. Vi hoppas så mycket på att 

investeringsstödet kommer tillbaka i höst efter valet. 

 

Tierps kommunfastigheter AB (TKAB) – bygger och inväntar bygglov för 

att bygga förskolor i Söderfors och Vallskoga. Hoppas på att kunna börja 

bygga i höst om bygglovet kommer. 

 

De olika bolagen är som i två skilda världar nu – full fart i TKAB och 

mindre muntert i Tierpsbyggen.  

Nytänk och krafttag krävs framåt! 

 

Annika – vägvalet med fastigheterna – hur ser tidsplanen ut?  

Sara Sjödal – Frågar var med i Kommunfullmäktige 8 juni men lades till 

kommande Kommunfullmäktige i höst då man ville säkerställa att MBL-
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förhandlingarna var korrekt utförda.   

 

Roger – för att inte tappa fart kommer vi att gå ut med en 

marknadsundersökning för att se intresse och betalningsvilja för hyresrätter.  

Emma – ska ni sälja någon annan fastighet för att kunna stoppa in i 

nyproduktion? Styrelsen har kollat på detta och återkommer med förslag i 

september säger Roger.  

Per Angemo – ska läggas beställning på ny förskola i Örbyhus. 

Tidsuppskattning cirka a två år, vi vill såklart att det ska gå fortare. Två av 

tre byggföretag har svårt att få tag på arbetskraft vilket är oroande. Platsen 

för ny förskola – andra sidan järnvägen, fastigheten heter Gyllby 1:58. 

 

Camilla – konstaterar att det är dystert – vi ska ju diskutera företagarfrågor i 

detta nätverk och det är viktigt att vi gör det! Vad kan vi göra tillsammans 

då? Jag pratar ofta om centrum och det kommer jag fortsätta göra säger 

Camilla. Oftast pratar vi om så stora saker men vad kan vi göra i det lilla? 

Hur kan vi samverka till att få ett bättre och finare samhälle? Vad kan vi 

göra gemensamt?!   

Fastighetsägarnätverk kommer att startas upp igen! Dessa aktörer är viktiga! 

Lite snygga parkbänkar? Blommor? Träd? Skyltar? Vägvisare mm, jag tror 

att vi kan åstadkomma mycket med lite medel! 

Viktigt att ha ett lokalt och starkt näringsliv.  

Viktigt att möjliggöra för lokala företag att svara på upphandlingar.  

Se till att göra det lilla medan vi väntar på det ”stora”. 

Centralgatan – börjar bli jobbigt!  
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§ 16 

 

Aktuellt i företagens olika nätverk  
 
Beslut  

Kommunala näringslivsrådet beslutar att lägga informationen till 

handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärende 

Örbyhus Tobo Vendel företagarförening 

 Macken – söker en ny lokal ägare 

 Stora fastigheten vid stationen är såld får se vad det blir där 

 Handlare som gärna vill se ett mer attraktiv centrum – det kommer 

företagarföreningen att jobba med. 

 Fortsätta med dessa forum – är väldigt viktigt för oss!  

 Utbildningsinsatser – gärna gemensamt med företag i hela 

kommunen men kommer även köra lite själva. 

 

Företagare i Tierps Kommun   

 23 augusti – bjuda in till en paneldebatt med politiker.  

 Krister och jag har pratat om vad vill med näringslivsrådet – det är 

viktigt att vi pratar om rätt saker. Vi måste ha en långsiktig plan för 

rådet och vi måste komma med inspel. Det är viktigt att vi tar ett nytt 

grepp och pratar om andra saker än det som det redan finns forum 

för. 

Ambassadörsnätverket 

 Högt tryck!  

 Svårt att få tag på material.  

 Kompetensförsörjningen, Attraktivt Tierp.  

 Få HELA kommunen att leva.  

ALMI 

 Ser positivt ut för länet 

 Kör igång en VD-grupp med företag och energikontoret.  

 Bona Postulatas pris delades ut till ett företag i Tierps kommun – 

kul! 

o Priset är ett lokalt näringslivspris som vill uppmuntra 

företagare i länet som inte är så stora idag men har 
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förutsättningar till att bli det imorgon. Landshövding Göran 

Enander är ordförande i den jury som utser vinnarna. 

 Företagen har högt tryck! Svårt med leveranser och mycket svårt att 

rekrytera.  
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§ 17   
 

Mötet avslutas 
 
Beslut  

Kommunala näringslivsrådet beslutar att lägga informationen till 

handlingarna 

 
Sammanfattning av ärende 

Nästa sammanträde är den 1 september 


