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Tid och plats  29 november 2022, kl.13:00 - 15:25, ajournering 14:30 - 14:40, i stora 
och lilla A-salen, kommunhuset, Tierp 

Paragrafer § 240 - § 275 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2022-12-05  Anslaget tas ner: 2022-12-27 

Protokollets förvaringsplats  Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Viktoria Söderling 

Beslutande   
 

Ledamöter Sara Sjödal (C), Ordförande  
Emma Lokander (M), 1:e vice 
ordförande §§ 241-257 
Lotta Carlberg (C) 
Åsa Sikberg (M) 
Ann-Kristin Ringefors (KD) 
Anders Hällbom (MP) 
Alfred Mujambere (L) 
 

Viktoria Söderling (S), 2:e vice 
ordförande 
Jonas Nyberg (S) 
Barbro Wiklund (S) 
Torgny Helgesson (S) 
Alexander Karlsson (V) 
Joakim Larsson (SD) 
Klas Jakobsson (SD) 
 

 

Beslutande ersättare Sven Lokander (M) § 240 Matilda Svahn (S) 
Övriga närvarande   
Ersättare Yaqub Ahmed (C) §§ 240-268, 272-

275 
Sven Lokander (M) §§ 241-257 
Lars Svensk (KD) 
Jenny Lundström (MP) 
Sarah Nordfors (L) 
 

Gunnar Jansson (S)  
Christina Holmström (S)  
Agnetha Andersson (V) 
Elisabeth Rosengren (V) 
Maj-Louise Ljungmark (SD) 
 

Tjänstemän och övriga Evelina Håkansson, nämndsekreterare  
Helena Carlsson, kommundirektör 
Veikko Niemi, ekonomichef 
Dennis Beykirch, enhetschef ekonomiskt bistånd §§ 240-241 
Linda Ljunggren, administrativ assistent §§ 240-241 
Ted Herrdahl, kökschef §§ 240-241 
Per Angemo, utbildningschef §§ 263-264 

   
Underskrifter 
 Sekreterare 
 
    Evelina Håkansson 

 
 Ordförande 
 
    Sara Sjödal 

 
 Justerande 
 
    Viktoria Söderling   
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Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  
 

 
 Upprop   
 
 Val av justerare   
 
§ 240 Godkännande av föredragningslistan KS/2022:66  
 
§ 241 Internkontroll av delegationsbeslut - 

redovisning av de 2 slumpmässigt valda 
besluten på förra sammanträdet 

KS/2022:82  

 
§ 242 Månadsprognos oktober 2022 KS/2022:67  
 
§ 243 Redovisning av inkomna beslut och 

skrivelser 
KS/2022:73, 
KS/2021:235, 
KS/2022:440, 
KS/2022:1, 
KS/2022:945, 
KS/2022:946, 
KS/2022:947, 
KS/2022:958, 
KS/2022:299 

 

 
§ 244 Redovisning av inkomna beslut och 

skrivelser - Samhällsbyggnad 
KS/2022:73  

 
§ 245 Redovisning av delegationsbeslut KS/2022:82  
 
§ 246 Attestförteckning 2023 KS/2022:916  
 
§ 247 Teckningsrätt avseende kommunens 

bankkonton, bankgirokonton, 
plusgirokonton och checkräkningar 
2022/2023 

KS/2022:516  

 
§ 248 Bemyndigande att underteckna 

handlingar 2023 
KS/2022:917  

 
§ 249 Internkontrollplan KS/2022:922  
 
§ 250 Detaljerad investeringsbudget 2023 KS/2022:914  
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§ 251 Revidering av delegationsordningen - 
visselblåsarfunktion 

KS/2022:75  

 
§ 252 Revidering av delegationsordningen  - 

ny utskottsorganisation 
KS/2022:75  

 
§ 253 Revidering av delegationsordningen - 

samhällsbyggnad 
KS/2022:75  

 
§ 254 Svar på remiss av rapport Underlag om 

lokal och regional klimatomställning 
inför den kommande klimatpolitiska 
handlingsplanen 

KS/2022:805  

 
§ 255 Svar på remiss - Utkast till 

lagrådsremiss Ett fönster av möjligheter 
KS/2022:770  

 
§ 256 Svar på remiss - Program för miljö och 

hållbarhet 2023-2026 för region 
Uppsala 

KS/2022:828  

 
§ 257 Svar på revisionens granskningsrapport 

gällande delårsrapport 2022 
KS/2022:863  

 
§ 258 Svar på revisionsrapport – Granskning 

av kommunens förebyggande arbete av 
etik, korruption och oegentligheter 

KS/2022:820  

 
§ 259 Förlängning av Plan för ledning och 

samverkan vid samhällsstörningar 
KS/2022:902  

 
§ 260 Förlängning av Styrdokument för 

krisberedskap och civilt försvar 
KS/2022:903  

 
§ 261 Förlängning av riktlinjer för insatserna 

kontaktperson, ledsagare och 
umgängesstöd 

KS/2022:952  

 
§ 262 Förlängning av Klimat- och energiplan 

för Tierps kommun 
KS/2022:969  

 
§ 263 Fastställande av programutbud för 

gymnasieskolan 2023/2024 
KS/2022:962  

 
§ 264 Kvalitetsredovisning Utbildning Tierp 

läsåret 2021 2022 
KS/2022:978  

 
§ 265 (KF) Förlängning av kommunala 

föreningsrådets reglemente 
KS/2022:396  
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§ 266 (KF) Lokala ordningsföreskrifter för 
Tierps kommun 

KS/2022:915  

 
§ 267 (KF) Reglemente för revisorerna KS/2022:850  
 
§ 268 (KF) Reglemente - 

Uppdragsbeskrivning kommunalråd, 
oppositionsråd och gruppledare 

KS/2022:599  

 
§ 269 (KF) Arbetsordning för 

kommunfullmäktige och beredningar 
KS/2022:899  

 
§ 270 (KF) Partistöd 2023 KS/2022:305  
 
§ 271 (KF) Revidering av riktlinje för 

ekonomisk styrning 
KS/2022:956  

 
§ 272 (KF) Förlängning av Avfallsplan KS/2022:971  
 
§ 273 (KF) Förlängning av 

Renhållningsordning 2023 
KS/2022:874  

 
§ 274 (KF) Taxa för vatten och avlopp 2023 KS/2022:816  
 
§ 275 (KF) Taxa för grävtillstånd 2023 KS/2022:806  
 
§ 239 Försäljning av crosshallen – se separat 

omedelbart justerat protokoll 
EDP 2022-
1776 
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§ 240 
Dnr KS/2022:66  

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

- att ärende 38, Taxa avseende markpriser och återtagningsavgift, 
utgår, samt 

- att ärende 40, Försäljning av Crosshallen, hanteras efter ärende 27 på 
föredragningslistan.  
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§ 242 
Dnr KS/2022:67  

Månadsprognos oktober 2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har gjort en uppföljning per sista oktober som redovisar en 
prognos på +58,1 mnkr. Det är drygt 17 mnkr bättre än prognosen i augusti, 
(delårsrapporten). I prognosen är det bara funktionshindradeomsorgen som 
redovisar en försämrad prognos. Verksamheterna redovisar en förbättring 
med 9,6 mnkr och finansen en förbättring med 7,9 mnkr. 
 
Ekonomichef, Veikko Niemi, föredrar ärendet och kommunstyrelsens 
ledamöter och ersättare har möjlighet att ställa frågor.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Månadsuppföljning oktober 2022 
• Presentation - Prognos oktober 2022 

 
Beslutet skickas till 

• Ekonomienheten 
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§ 243 
Dnr KS/2022:73, KS/2021:235, KS/2022:440, KS/2022:1, KS/2022:945, KS/2022:946, 
KS/2022:947, KS/2022:958, KS/2022:299  

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

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Bifogade inkomna beslut och skrivelser  

 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-29 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

9 
 

 
 
 
§ 244 
Dnr KS/2022:73  

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

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Bifogade inkomna beslut och skrivelser - Samhällsbyggnad 
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§ 245 
Dnr KS/2022:82  

Redovisning av delegationsbeslut 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt fastställd delegationsordning ska delegaterna anmäla 
delegationsbesluten till kommunstyrelsen enligt kommunallagen, inklusive 
beslut som fattas med vidaredelegation. 
 
Kommunstyrelsen har i kommunstyrelsens delegationsordning överlåtit 
beslutanderätt till utskottet, ordföranden och tjänstemän. Beslutanderätt 
kan också i vissa fall delegerats i separata kommunstyrelsebeslut. Beslut 
fattade på delegation ska redovisas till kommunstyrelsen. 
Följande delegationsbeslut redovisas till kommunstyrelsen: 
 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser  
Handlingsid: KS 2022:4437 Period: 2022-10-01 - 2022-10-31 
 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser gällande LSS  
Handlingsid: KS 2022:4436 Period: 2022-10-01 - 2022-10-31 
 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser gällande SoL  
Handlingsid: KS 2022:4435 Period: 2022-10-01 - 2022-10-31 
 
Individ- och familjeomsorg  
Handlingsid: KS 2022:4434 Period: 2022-10-01 - 2022-10-31 
 
Anställningsavtal  
Handlingsid: KS 2022:4432 Period: 2022-10-01 - 2022-10-31 
 
Bostadsanpassningsbidrag  
Handlingsid: KS 2022:4635 Period: Lista 10 
 
Parkeringstillstånd  
Handlingsid: KS 2022:4632 Period: 2022-10-11 - 2022-11-11 
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Färdtjänst  
Handlingsid: KS 2022:4633 Period: 2022-10-07 - 2022-11-14 
 
Bygglov  
Handlingsid: KS 2022:4642 Period: 2022-10-11 - 2022-11-15 
 
Miljö- och hälsoskydd  
Handlingsid: KS 2022:4641 Period: 2022-10-11 - 2022-11-15 
 
Mex 
Handlingsid: KS 2022:4646 Period: 2022-10-11 - 2022-11-15 
 
Levnadsintyg  
Handlingsid: KS 2022:4634 Period: 2022-01-01 - 2022-11-14 
 
Övriga delegationsbeslut registrerade i Lex 
Handlingsid: KS 2022:4687 Anmälda till kommunstyrelsens sammanträde 
29 november 2022, lista 9. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

• Delegationsbeslutslistor från verksamheten 
 
Beslutet skickas till 

• Berörda handläggare 
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§ 246 
Dnr KS/2022:916  

Attestförteckning 2023 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att som beslutsattestanter och ersättare för drift- och investeringsbudgetens 
konton, vilka berör kommunstyrelsens verksamhetsområden för 2023, utse 
de befattningshavare som anges i upprättade förteckningar,  
 
att utse personalchefen och lönesamordnaren som attestant/ersättare 
gällande utbetalning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda samt 
löner och andra ersättningar till anställd personal i kommunen oavsett att 
annan attestant/ersättare utsetts för ifrågavarande konton,  
 
att utse ekonomichef och redovisningschef som attestanter för samtliga 
konton inom kontoklass 1 (tillgångar) och 2 (skulder),  
 
att utse ekonomiassistenter med kassatjänst inom ekonomienheten som 
attestanter för samtliga konton inom kontoklass 1 och 2 med undantag av 
konton för anläggningstillgångar,  
 
att utse ekonomer med ansvar för momsredovisning och redovisningschef 
inom ekonomienheten som attestanter för konton avseende moms inom 
kontoklass 1 och 2,  
 
att utse ekonomer och ekonomiassistenter inom ekonomienheten som 
arbetar med debiteringar att vara attestanter för berörda fordringskonton 
inom kontoklass 1,  
 
att för övriga fordringskonton, skuldkonton och genomgångskonton inom 
konto-klass 1 och 2 utse vederbörande ansvarig tjänsteman inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområden vilken tillika är attestant för berört 
konto på drift- eller investeringsbudgeten, samt  
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att utse attestanter och 
ersättare för under året nyupplagda konton. 
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Sammanfattning av ärendet 
Föreligger förslag från ekonomienheten om beslutsattestanter och ersättare 
2023 för drift- och investeringsbudgetens verksamheter inom 
Kommunstyrelsen. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Beslutsattestanter och ersättare 2023 inom kommunstyrelsens 

ansvarsområde 
 
Beslutet skickas till 

• Ekonomienheten 
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§ 247 
Dnr KS/2022:516  

Teckningsrätt avseende kommunens bankkonton, 
bankgirokonton, plusgirokonton och checkräkningar 2022/2023 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal (C), 
kommunstyrelsens vice ordförande Emma Lokander (M), kommundirektör 
Helena Carlsson, ekonomichef Veikko Niemi, redovisningschef Tony 
Borselius, ekonom Lena Asplund, ekonom Linda Grundin, 
ekonomiadministratör Julia Linde, ekonomiassistent Olesya Johansson, 
ekonomiassistent Sarah Olsson och ekonomiadministratör Mats Mattsson att 
två i förening underteckna order om utbetalningar från kommunens 
bankkonton, bankgirokonton, plusgirokonton och checkräkningar, samt  
 
att tidigare beslut enligt kommunstyrelsen § 153/2022 upphör att gälla.  

 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 97/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

• Kommundirektör 
• Ekonomienheten 
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§ 248 
Dnr KS/2022:917  

Bemyndigande att underteckna handlingar 2023 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse nedanstående personer och ersättare för dessa med bemyndigande att 
underteckna handlingar och teckna firma för Tierps kommun enligt nedan från 
och med den 1 januari 2023, samt  
 
att tidigare beslut enligt kommunstyrelsen § 170/2022 upphör att gälla från och 
med den 1 januari 2023.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av förändringar på tjänster i kommunens verksamhet  
revideras vilka som har bemyndigande att underteckna handlingar. 
 
Nedanstående personer har rätt att underteckna handlingar inom de nedan 
nämnda områdena:  
 
Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar 
som krävs för verkställighet av kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens beslut samt rätt att teckna kommunens firma 
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med kommundirektör Helena Carlsson eller 
ekonomichef Veikko Niemi.  
 
Rätten att underteckna handlingar för ovanstående personer innebär också 
rätt att teckna kommunens firma. Firmatecknare, som är ett vedertaget 
begrepp inom affärsvärlden, är egentligen en term som inte är tillämpbar i 
den kommunala organisationen. Den har ändå kommit att användas då den 
efterfrågas i flera sammanhang. Att teckna kommunens firma är en 
verkställighetsåtgärd och kräver att det redan finns ett fattat beslut, antingen 
ett kommunstyrelsebeslut, nämndbeslut eller ett delegationsbeslut. Att 
teckna firma inom den kommunala organisationen ska förstås som att 
personen med sin underskrift garanterar att det finns ett beslut som stödjer 
det som underskriften förbinder kommunen att åta sig. 
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Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar 
inom verksamhetsområdena som krävs för verkställighet av 
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med kommundirektör Helena Carlsson, chef 
Medborgarservice Lars Ingeberg, för verksamhetsområde samhällsbyggnad 
chef Tillväxt och samhällsbyggnad chef Anna Persson.  
 
Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar 
inom respektive verksamhetsområde som krävs för verkställighet av 
beslut och uppdrag, inklusive budget/verksamhetsplan och 
ledningskontrakt 
Kommundirektör Helena Carlsson  
Chef Medborgarservice Lars Ingeberg  
HR-chef Håkan Sandberg  
Verksamhetschef utbildning Per Angemo  
Verksamhetschef vård- och omsorg Ulrica Stjerngren  
Verksamhetschef individ- och familjeomsorg Mikael Sjöberg  
Verksamhetschef kultur- och fritid Kristina Hadziresic 
Ekonomichef Veikko Niemi 
 
Undertecknande av lånehandlingar, borgensåtaganden och skuldebrev  
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med kommundirektör Helena Carlsson eller 
ekonomichef Veikko Niemi eller redovisningschef Tony Borselius.  
 
Undertecknande av kollektivavtal  
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med kommundirektör Helena Carlsson eller HR-chef 
Håkan Sandberg. 
 
Undertecknande av pensionsbrev  
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med HR-chef Håkan Sandberg eller lönekonsult Pia 
Eriksson.  
 
Undertecknande av beställningsskrivelser och eventuella kontrakt samt 
övriga ärenden enligt beslut om upphandling av kommunstyrelsens 
arbetsutskott  
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med upphandlingschef Ulf Sandell eller  
kommun- och upphandlingsjurist Jenny Ljungvall Cardoso eller chef  
Medborgarservice Lars Ingeberg.  
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Undertecknande av externa hyresavtal  
Kommundirektör Helena Carlsson eller ekonomichef Veikko Niemi. Med 
externa hyresavtal avses hyresvärdar utanför kommunkoncernen. Behovet 
och avtalsförslaget ska först stämmas av koncerninternt.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 102/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande. 

 
Beslutet skickas till 

• Kommundirektör  
• Verksamhetschef Utbildning  
• Verksamhetschef IFO  
• Verksamhetschef Kultur och fritid  
•  Ekonomienheten  
• HR-chef  
• Upphandlingsenheten  
• Fastighetssamordnaren i tjänsten 
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§ 249 
Dnr KS/2022:922  

Internkontrollplan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att förlänga nuvarande Internkontrollplan att gälla till 2023-06-30. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska kommunen ha en väl fungerande internkontroll. 
Med internkontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna 
förfaringssätt och arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att 
organisationens mål uppfylls och att verksamheten är laglig.  
 
Kommunstyrelsen ska varje år fatta beslut om internkontrollplan för Tierps 
kommun. Beslut om och uppföljning av internkontrollplaner ingår i ett 
årshjul länkat till årshjulet för planering och uppföljning av verksamhet och 
budget. 
 
Kommunen har de senaste åren arbetat med att utveckla den övergripande 
styr- och uppföljningsprocessen. Införandet av Stratsys som styr- och 
ledningssystem har varit en viktig del i arbete. I Stratsys ingår en modul för 
internkontroll. Denna modul var tänkt att tas i drift tidigare men har fått stå 
tillbaka för mer prioriterade moduler och utvecklingsarbete. Nu är 
implementeringen och utbildningen i modulen schemalagd och ska vara klar 
i februari 2023. Därefter arbetar verksamheterna med riskanalyser och tar 
fram internkontrollpunkter. Enligt årshjulet ska internkontrollplanen upp för 
beslut under hösten, men för att verksamheterna ska undvika dubbelarbete 
föreslås att ny internkontrollplan för 2023 beslutas under våren 2023 och att 
nuvarande plan därför förlängs tills internkontrollmodulen i Stratsys är 
tagen i bruk, senast 2023-06-30. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
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Mål och uppdrag 
Internkontrollen är en del av uppdraget och ingår i verksamheternas 
ordinarie arbete. En fungerande internkontroll säkerställer att 
verksamheterna kan uppnå målen och att verksamheten bedrivs lagligt. 
Beslutet bidrar därmed till delmål 16.2 Kommunens verksamheter ska vara 
effektiva, transparanta och rättssäkra.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Internkontrollen är en del av uppdraget och ingår i verksamheternas budget. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 90/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Internkontrollplan för Tierps kommun 

 
Beslutet skickas till 

• Kommundirektör 
• Verksamhetschefer 
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§ 250 
Dnr KS/2022:914  

Detaljerad investeringsbudget 2023 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bevilja den detaljerade investeringsbudgeten 2023 för kommunstyrelsens 
verksamheter, samt 
 
att bevilja den detaljerade investeringsbudgeten 2023 för 
Exploateringsverksamheten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutar om den övergripande investeringsbudgeten i 
plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet. Kommunstyrelsen 
fastställer sedan det närmsta budgetårets detaljerade investeringsbudget vid 
sitt första sammanträde efter att kommunfullmäktige fastställt den 
övergripande investeringsbudgeten. Den årliga detaljerade budgeten påvisar 
endast årlig RAM, och utgör inte totalutgift.  
 
I samband med att kommunstyrelsen fastställer det närmsta budgetårets 
detaljerade investeringsbudget ska som regel även i ett särskilt ärende, 
beslut tas om totalutgifter för investeringar över 45 pbb (pbb 52 500, år 
2023) som är nytillkomna i den detaljerade budgeten. Kommunstyrelsen ska 
alltså besluta om en investeringsram för fleråriga investeringar före fasen 
Planering inför genomförande. Detta kan även ske vid särskilt ärende under 
året. 
 
Investeringsramen för Medborgarservice 2023 är 32 730 000kr och 
investeringsramen för Exploateringsverksamheten är 5 900 000kr, totalt 
38 630 000 kr. 
 
Beslutsmotivering 
Kommunstyrelsen fastställer det närmsta budgetårets detaljerade 
investeringsbudget vid sitt första sammanträde efter att kommunfullmäktige 
fastställt den övergripande investeringsbudgeten. Den årliga detaljerade 
budgeten påvisar endast årlig RAM, och utgör inte totalutgift. 
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Barnrättskonsekvenser 
Beslutet påverkar bland annat barn och unga positivt genom en ökad 
tillgänglighet och möjlighet att nyttja säkra gång- och cykelvägar och 
lekplatser.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Medborgarservice 
Den detaljerade investeringsbudgeten 2023 för Medborgarservice redovisas 
nedan, den totala ramen är 32 730 000kr. 
 
Fas Initiering och behovsutredning, beräknade totalutgifter för 
investeringar över 45 pbb  
 
Inför beslut om den detaljerade budgeten finns det ett flertal planerade 
projekt som befinner sig i fas Initiering och behovsutredning som beräknas 
få en totalutgift över 45 pbb. Behovsutredningarna är påbörjade och 
kommer att färdigställas under 2023.  
 
Efter att behovsutredningarna är färdigställda kommer projekten att 
redovisas med särskilda ärenden under 2023 inför fas Planering inför 
genomförande och fas Genomförande för beslut om totalutgifter.  
 
Projekten nedan (som beskrivits ovan) är i nuläget i fas Initiering och 
behovsutredning. Inför 2023 och fas Planering inför genomförande och fas 
Genomförande finns budgetbehov enligt tabellen nedan. 
 
INFÖR FAS planering inför 
genomförande och fas 
genomförande 

  Budget 2023 

Del av dp kvarteret Lejonet 
 

  500 000 
 

G/C väg Rådhusallén/Palmgatan 
 

  100 000 
 

Belysning vid G/C Tierp- Kyrkbyn 
 

  100 000 
 

Trafiksäkerhetsåtgärder 
skola/centrum Skärplinge 
 

  300 000 
 

Switchar 
 

  3 000 000 
 

Markinköp, förrättning 
 

  4 500 000 
 

Beläggningsprogram befintlig väg 
2023 
 

  4 000 000 
 

Iordningsställande av snödeponier    350 000 
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Fiskvandringsväg (Ubblixbo) 
 

  200 000 
 

  Summa 13 050 000 
 
Pågående projekt som är i fas Planering inför genomförande eller fas 
Genomförande, med beslutade totalutgifter över 45 pbb 
 
Projekt inom fas Planering inför genomförande med en beslutad totalutgift 
över 45 pbb redovisas nedan.  
 
FAS Planering 
inför genomförande 

 Beslutad 
totalutgift 

Budget 2023 

Tierps resecentrum 
 

2022-02-15,§ 32 
Dnr KS/2022:46 
 

10 000 000 
 

8 000 000 
 

Fiskvandringsväg 
(Skärplinge) 
 

2021-09-07, § 170 
Dnr 2021/672 
 

5 100 000 500 000 
 

  Summa 8 500 000 
 
 
Årliga ramanslag samt projekt med beräknad totalutgift under 45 pbb  
 
Årligt anslag/projekt under 45 pbb 
 

  Budget 2023 

Möbler allmänna ytor kommunhuset          
 

  150 000 
 

Byggnadsinventarier kök Wesslandia 
(enligt befintligt hyresavtal) 
 

  200 000 
 

Inventarier för produktion kostenheten 
(värmevagnar, vauumpacketering) 
 

  460 000 
 

Tallriksautomat Högbergsskolan 
 

  300 000 
 

Utencilier för produktion 
mottagningskök uppstart Kyrkskolan 
 

  400 000 
 

Utencilier för produktion 
mottagningskök uppstart övr förskolor 
 

  400 000 
 
 

Maskiner/Inventarier SHB 
 

  50 000 
 

Mätutrustning GIS 
 

  170 000 
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Reinvestering verksamhetsfastigheter 
2023 
 

  600 000 
 
 

Inventarier verksamhetsfastigheter 
 

  75 000 
 

Åtgärder pga DP 364  ÅVS 
 

  900 000 
 

Ställplatser husbilar  
 

  250 000 
 

GC-Väg ospec  
 

  500 000 
 

Sandfickor Tierps kommun 2023 
 

  200 000 
 

Trafikanordningar 2023 
 

  125 000 
 

Gatubelysning utbyte äldre stolpar 
2023 
 

  1 500 000 
 

Tillgänglighet enkla åtgärder / 
trafiksäkerhet 2023 
 

  300 000 
 
 

Reinv kommunala broar (Tierp 2st) 
 

  1 000 000 
 

Parker, grönområden 2023 
 

  500 000 
 

Utveckling Lekplatser 2023 
 

  1 000 000 
 

Vattenfördröjning Siggbobäcken 
 

  1 300 000 
 

Stängsel (Beten) (årligt anslag) 
 

  100 000 
 

Dagvattendamm Örbyhus 
 

  200 000 
 

Invallning Räddningsstationen 
 

  100 000 
 

Återmeandring Siggebobäcken etapp 1 
 

  400 000 
 

  Summa: 11 180 000 
 
Exploateringsverksamheten 
 
Den detaljerade investeringsbudgeten 2023 för Exploateringsverksamheten 
redovisas nedan, den totala ramen är 5 900 000 kr. 
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Projekt inom fas Planering inför genomförande  
 
FAS Planering 
inför genomförande 

 Beslutad 
totalutgift 

Budget 2023 

DP 1036 Siggbo 
Trädgårdsstad  
 

2020-10-20, § 163 
Dnr 2020/768 
 

168 000 000 
 

5 000 000 
 

Utgifter efter antagen 
detaljplan på 
omsättningstillgångar 

  900 000 
 

  Summa 5 900 000 

  
 

Övriga verksamheter  
                        

 IT-nämnden                             3 500 000 

 

Kultur och fritid   
- Konst  
- Bryggor Lövstabruk      
- Skurmaskin  
- Lokaler kulturskolan och fritidsgård    
- Gradäng/anpassningar Humlesalen 
- Värmestuga Söderfors 
- Inventarier   

             

 
150 000 
500 000 

80 000 
1 500 000 
1 200 000 
1 000 000 

500 000 
 

 

 Förskola                                       

 - Inventarier 3 300 000 

 Grundskola                                   

 
- Inventarier 
- Nätverk 

5 000 000 
2 200 000 

 

Gymnasieskola   
- Begagnad elbil  
- Utbyte lastbil                       

 
250 000 

1 350 000 
 

 

Äldreomsorg    
- Utemiljö, vård- och omsorgsboende 
- Inomhusmiljö vård- o omsorgsboende          
- Hjälpmedel                  

 
3 000 000 
1 000 000 

400 000 

 

Funktionshindradeomsorg   
- Inventarier           

 
300 000 

 

 

Individ- och familjeomsorg    
- Lokalanpassningar      
- Inventarier      

 
200 000 
150 000 
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Beslutsunderlag 
• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 101/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

• Chef Samhällsbyggnadsenheten  
• Chef Medborgarservice 
• Ekonom Medborgarservice 
• Ekonomichef 
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§ 251 
Dnr KS/2022:75  

Revidering av delegationsordningen - visselblåsarfunktion 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag, samt 
 
att ändringen gäller från och med 20 december 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §§), innebär att rätten att 
besluta i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon 
annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. De ärenden som delegaten har 
rätt att fatta beslut i anges i kommunstyrelsens delegationsordning.  
För att hålla delegationsordningen aktuell utifrån gällande lagar och 
förordningar, uppdateras den regelbundet. 
 
Tierps kommun har en ny visselblåsarfunktion där medarbetare kan 
rapportera missförhållanden i kommunens organisation. Ändringen i 
delegationsordningen ger kommunjurist delegation på att besluta om fortsatt 
utredning i ett ärende som anmälts och kommundirektören ges delegation på 
att besluta om extern eller intern utredning i ärendet.  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 91/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Förslag till ändringar i delegationsordningen 

 
Beslutet skickas till 

• Kommundirektör 
• HR chef 
• Chef Gemensam service 
• Kommunjurister 
• Sekretariatet 
• Huvudregistrator 
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§ 252 
Dnr KS/2022:75  

Revidering av delegationsordningen  - ny utskottsorganisation 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag, samt 
 
att ändringen gäller från och med 11 januari 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §§), innebär att rätten att 
besluta i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon 
annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. De ärenden som delegaten har 
rätt att fatta beslut i anges i kommunstyrelsens delegationsordning.  
För att hålla delegationsordningen aktuell utifrån gällande lagar och 
förordningar, uppdateras den regelbundet. 
 
De föreslagna justeringarna av delegationspunkterna är i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut § 67/2022, Dnr KS/2021:631, ”Revidering av 
befintlig utskottsstruktur under kommunstyrelsen samt den befintliga 
politiska organisationen i övrigt”. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 92/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Förslag till ändringar i delegationsordningen 

 
Beslutet skickas till 

• Berörda verksamhetschefer 
• Kommunjurist 
• Sekretariatet 
• Huvudregistrator 
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§ 253 
Dnr KS/2022:75  

Revidering av delegationsordningen - samhällsbyggnad 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag, samt 
 
att ändringen gäller från och med 20 december 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §§), innebär att rätten att 
besluta i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon 
annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. De ärenden som delegaten har 
rätt att fatta beslut i anges i kommunstyrelsens delegationsordning.  
För att hålla delegationsordningen aktuell utifrån gällande lagar och 
förordningar, uppdateras den regelbundet. 
 
De föreslagna ändringarna gäller punkter under rubriken Mi000 Miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd och SaBy000 Bygglov. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut utskottet samhällsbyggnad § 116/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Förslag till ändringar i delegationsordningen 

 
Beslutet skickas till 

• Enhetschef Miljö- och hälsoskydd 
• Sekretariatet 
• Huvudregistrator 
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§ 254 
Dnr KS/2022:805  

Svar på remiss av rapport Underlag om lokal och regional 
klimatomställning inför den kommande klimatpolitiska 
handlingsplanen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta remissvaret och skicka det till regeringskansliet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen i Uppsala län har genom ett regeringsbeslut fått i uppdrag att 
analysera förutsättningar för lokala och regionala aktörer att styra mot 
minskade utsläpp så att klimatmålen nås. Under 2021 och 2022 har flera 
dialogmöten ägt rum och Länsstyrelsen har nu kommit med sin slutrapport 
”Lokal och regional klimatomställning. Underlag inför klimatpolitisk 
handlingsplan 2020” där Tierps kommun som en av fler kommuner bjudits 
in att vara remissinstans. 
 
Rapporten ska utgöra underlag för regeringens kommande klimatpolitiska 
handlingsplan och omfattar tio förslag som rör såväl de territoriella 
utsläppsektorerna men även åtgärder som minskar de konsumtionsbaserade 
utsläppen och åtgärder som bidrar till ökad kolinbindning. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Detta är ett remissvar varför någon barnkonsekvensanalys inte är gjord. 
 
Mål och uppdrag 
Remissen berör framförallt mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna.  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 93/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Remissvar från Tierps kommun 
• Remissmissiv 
• Lokal och regional klimatomställning. Underlag inför klimatpolitisk 

handlingsplan 2023 
 
Beslutet skickas till 

• Regeringskansliet 
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§ 255 
Dnr KS/2022:770  

Svar på remiss - Utkast till lagrådsremiss Ett fönster av 
möjligheter 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta remissvaret som sitt eget och att skicka det till Socialdepartementet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på 
rubricerad promemoria. Synpunkterna ska vara socialdepartementet 
tillhanda senast den 2022-12-01. 
 
Utkastets huvudsakliga innehåll (sammanfattning från utkastet) 
Utkastet till lagrådsremiss innehåller förslag som syftar till att förbättra 
skyddet och stödet till personer som behöver skyddat boende och stärka 
barnrättsperspektivet för barn som följer med en vårdnadshavare till ett 
skyddat boende. Det föreslås att skyddat boende ska regleras i 
socialtjänstlagen (2001:453) som en boendeinsats till den som behöver stöd 
och skydd till följd av hot, våld eller andra övergrepp. Barn som följer med 
en vårdnadshavare till ett skyddat boende ska bedömas och beviljas insatsen 
individuellt och socialnämnden ska ansvara för att tillgodose barnets behov 
av stöd- och hjälpinsatser. När det finns samtycke från båda 
vårdnadshavarna ska placeringen av barnet göras med stöd av 
socialtjänstlagen. Saknas samtycke från den vårdnadshavare som barnet inte 
placeras tillsammans med, ska socialnämnden, efter ansökan hos 
förvaltningsrätten, kunna placera barnet i ett skyddat boende med stöd av en 
ny lag. En sådan placering ska även kunna göras omedelbart av 
socialnämnden och underställas förvaltningsrätten. I utkastet lämnas även 
förslag som rör bestämmanderätten över barnet under den tid barnet är 
placerat. I utkastet lämnas vidare förslag om att det ska krävas tillstånd från 
Inspektionen för vård och omsorg för att få driva verksamhet i form av 
skyddat boende. Kommuner och regioner som driver sådan verksamhet ska 
anmäla detta till myndigheten. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 
juli 2023. I utkastet föreslås också bestämmelser för att tydliggöra elevers 
rätt att gå i skola när de vistas i skyddat boende. Dessa lagändringar föreslås 
träda i kraft den 3 juli 2023. 
 
Intentionerna i förslagen är goda. Det handlar om att höja kvalitén på det 
stöd som erbjuds till personer som beviljats skyddat boende. Framförallt 
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innebär förändringarna att barnperspektivet stärks, vilket är positivt. Barnets 
utveckling kommer att följas och det är oerhört viktigt att barnet kommer att 
kunna gå i skolan under placeringstiden, vilket inte alltid sker idag. 
 
I remissvaret föreslås Kommunstyrelsen att avge synpunkter inom några 
områden: 
 
Noterbart är att förslaget inte bara gäller personer som är utsatta för våld i 
nära relation. Detta innebär att det kan omfatta personer som är utsatt för 
annat våld eller hot om våld, ex gängkriminella, avhoppare från 
gängkriminalitet etc. Ansvar, resurser och kompetens gällande dessa 
grupper bör tydliggöras då socialtjänsten inte mäktar med att självständigt 
hantera detta område 
 
De föreslagna lagändringarna kommer att medföra ökade kostnader. Den 
beräkning som lyfts fram i materialet är inte realistisk. En mer noggrann och 
verklighetsförankrad kalkyl behöver göras i samarbete med Sveriges 
kommuner och regioner. Den s.k. finansieringsprincipen stadgar att 
kostnader som uppkommer genom lagändringar ska täckas av statliga 
medel.  
 
Det kan försvåra för kvinnojourer att kunna erbjuda stöd i form av skyddat 
boende till våldsutsatta. Kvinnojouren kan idag ge stöd till kvinnor som 
vänder sig dit utan att placeras av socialtjänsten. Med ökade kompetenskrav 
och tillståndsplikt kan det vara svårt att erbjuda stöd utan att en placering 
finns från socialtjänsten. Det finns en risk att en del av dessa personer inte 
kommer att söka hjälp då de inte vill ha kontakt med socialtjänsten.. Extra 
utsatta kan personer som är utsatta för hedersrelaterat våld vara.  
 
Det är positivt att alla barn som följer med en vuxen till skyddat boende ska 
ha en egen utredning, bedömning, placering och uppföljning. Detta innebär 
ett stärkt barnperspektiv och tryggar att barn får det stöd som de behöver. 
Det kan vara andra insatser som behövs vid sidan av det skyddade boendet, 
eller helt andra insatser. Det är viktigt att följa barnets mående och 
utveckling och se att de insatser som beviljas är de rätta och ger effekt. Det 
är även viktigt att följa att barn kan gå i skolan och inte får skolfrånvaro 
vilket hämmar barnets utveckling. Placering i skyddade boenden blir ofta 
mer långvariga än det var tänkt från början och barn riskerar därför att få ett 
långvarigt avbrott i skolgången. Det kan dock finnas en risk att personer 
drar sig för att ansöka om hjälp om det innebär att en utredning kommer att 
göras på barnen. 
 
Det kommer att vara resurskrävande att alla barn som följer med en vuxen 
till skyddade boenden ska ha en egen utredning, bedömning och 
uppföljning. Med tanke på ärendebelastningen på barn och ungdomsenheter, 
och problemet med att rekrytera socialsekreterare kommer en ökad 
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arbetsbelastning medföra ökade kostnader, troligen i form av 
konsulttjänster. Det uppkommer även andra kostnader som ex resekostnader 
och tolkkostnader.  
 
Den föreslagna lagen, Förslag till lag med särskilda bestämmelser om 
placering av barn i skyddat boende är i grunden bra. Det är viktigt att lagen 
ger möjlighet att placera barn utan förövarens tillåtelse. Med nuvarande 
system så anklagas ibland socialtjänsten för medhjälp till egenmäktighet 
med barn. Men en ny lag kommer också att ge merarbete och därmed ökade 
kostnader. Det blir en ny LVU liknande lag med mycket av utredningar, 
politiska möten, domstolsprocesser, överklaganden etc. Det kommer även 
att behövas utbildningsinsatser både för personal och förtroendevalda.  Ett 
alternativ till att införa en ny lag, är som framkommer i materialet att 
använda bestämmelserna i 6:12a § föräldrabalken och komplettera Lag om 
vård av unga, LVU, med nya paragrafer. 
 
Beslutsmotivering 
De föreslagna åtgärderna är adekvata. Det kommer att ge en ökad kvalité för 
en utsatt målgrupp. Barnperspektivet stärks då barnens mående och 
utveckling kommer att följas upp på ett bättre sätt. Det finns ett antal risker 
som lyfts fram i yttrandet. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Flera av de föreslagna åtgärderna kommer att stärka barnperspektivet och 
borga för att barn som placeras i skyddade boenden får rätt stöd och deras 
utveckling och mående kommer att följas upp på ett bättre sätt än idag. 
 
Mål och uppdrag 

- Lagförslagen bidrar till arbetet med delmål 16:2, Kommunens 
verksamhet ska vara effektiv, transparant och rättssäker. 

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
De beslutade lagförslagen kommer att innebära betydande merkostnader för 
kommunen. Det är viktigt att en ny kostnadsberäkning görs av 
Socialdepartementet i samråd med Sveriges kommuner och regioner och att 
merkostnaderna täcks enligt finansieringsprincipen. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 94/2022 
• Tjänsteutlåtande 
• Remissyttrande ”Ett fönster av möjligheter” 
• Utkast till lagrådsremiss, ” Ett fönster av möjligheter”. 
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Beslutet skickas till 
• Socialdepartementet 
• Verksamhetschef Individ- och familjeomsorg 
• Verksamhetschef Utbildning 
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§ 256 
Dnr KS/2022:828  

Svar på remiss - Program för miljö och hållbarhet 2023-2026 för 
region Uppsala 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta remissvaret angående Program för miljö och hållbarhet 2023-2026 
för Region Uppsala.  
 
Sammanfattning av ärendet 
I början av varje mandatperiod fastställer regionfullmäktige i Region 
Uppsala ett Program för miljö och hållbarhet för de kommande fyra åren. 
Tierps kommun har inbjudits att lämna ett remissvar på programmet. De tre 
övergripande miljömålen som identifierats är 1) Minskad klimatpåverkan, 2) 
Hälsosam och giftfri miljö och 3) Hållbar och effektiv resursanvändning.  
 
Tierps kommun välkomnar att Region Uppsalas program för miljö och 
hållbarhet innehåller tydliga och konkreta målområden som går att följa 
upp. I remissvaret ges förslag kring vissa ändringar och tydliggöranden, 
samt förslag till fler målområdet som i dagsläget saknas.  
 
Programmet identifierar upphandling som ett viktigt verktyg i Region 
Uppsalas hållbarhetsarbete. Tierps kommun anser att Region Uppsala och 
kommunerna i länet bör samverka för att ställa skarpa och enhetliga krav i 
vissa upphandlingar, vilket bör framgå i programmet.  
 
Tierps kommun saknar ett målområde kring livsmedel under rubriken om 
minskad klimatpåverkan och anser bland annat att Region Uppsala genom 
sin livsmedelsupphandling bör bidra till den regionala livsmedelsstrategin 
ÄT UPPsala län. Tierps kommun efterfrågar också att krav på fossilfria 
transporter ställs i fler upphandlingar än vad programmet i dagsläget 
föreslår.  
 
Tierps kommun föreslår att begreppet cirkulär ekonomi ska användas för att 
beskriva arbetet med hållbar och effektiv resursanvändning, i enlighet med 
den nationella strategin. Ett mål om minskat avfall bör sättas och fler 
produktkategorier bör innefattas i programmet så som möbler och textilier. 
Kommunen efterfrågar även en bredare ansats för Regionens arbete med 
biologisk mångfald i sina utemiljöer, så att det även innefattar 
klimatåtgärder och giftfri miljö.  
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Se remissvaret för fullständig redogörelse av Tierps kommuns förslag till 
ändringar i programmet.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms på lång sikt påverkas positivt av beslutet då ett 
förbättrat arbete för klimat och miljö i länet är nödvändigt för en hållbar 
samhällsutveckling. Barn och ungas synpunkter har inte samlats in i ärendet.  
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med flera av Tierps kommuns delmål kopplade 
till Agenda 2030 mål; 6 Rent vatten och sanitet, 7 Hållbar energi för alla, 12 
Hållbar konsumtion och produktion, 13 Bekämpa klimatförändringarna, 14 
Hav och marina resurser samt 15 Ekosystem och biologisk mångfald.  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut utskottet samhällsbyggnad § 117/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande  
• Remissvar - Program för Miljö och hållbarhet 2023-2026 för Region 

Uppsala 
• Program för miljö-och hållbarhet, Dnr RS2022-00185 

 
Beslutet skickas till 

• Region Uppsala 
• Utredare/utvecklare, Kvalitet och strategisk utveckling  
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§ 257 
Dnr KS/2022:863  

Svar på revisionens granskningsrapport gällande delårsrapport 
2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta svaret på revisionsrapporten avseende granskning av 
delårsrapporten 2022 och skicka det till kommunrevisorerna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat 
kommunens delårsrapport. 
 
I sitt utlåtande gör KPMG följande bedömning; 
 

• Kommunstyrelsen följer inte Rådet för kommunal redovisning 
(RKR) Rekommendation 5 Leasing fullt ut. Vår bedömning är att vi 
inte kan uttala oss hur stor påverkan detta har på årets resultat.  

• Kommunstyrelsen inte följer RKR Rekommendation 14 Drift- och 
investerings-redovisning fullt ut. 

• I delårsrapporten görs en samlad bedömning av uppfyllelsen av 
verksamhetsmålen. Kommunstyrelsens bedömning är att 26 delmål 
kommer att uppnås, 48 delmål förväntas att delvis uppnås och två 
delmål beräknas inte att uppnås till helåret.  Vi bedömer att resultatet 
är delvis förenligt med de verksamhetsmässiga målen. 
 

• Resultatet i delårsrapporten är förenligt med målet om investeringar 
och delvis förenligt med resultatmålet. Gällande målen för soliditet 
och nettokostnader har inte kommunstyrelsen gjort någon prognos 
eller måluppfyllelse för helåret och vi kan därför inte bedöma om 
resultatet är förenligt med dessa mål. 

• Kommunstyrelsen inte gjort någon sammantagen bedömning av 
huruvida god ekonomisk hushållning kommer att uppnås.  

 
Beslutsmotivering  
I bifogat dokument finns kommunens svar på den bedömning som 
revisorerna hade i sin granskning.   
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Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn inte bedöms att påverkas av beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 95/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Svar på granskningsrapporten 

 
Beslutet skickas till 

• Revisionen 
• KPMG/Micaela Hedin 
• Ekonomichef 
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§ 258 
Dnr KS/2022:820  

Svar på revisionsrapport – Granskning av kommunens 
förebyggande arbete av etik, korruption och oegentligheter 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta svar på revisionsrapport avseende kommunens förebyggande arbete 
av etik, korruption och oegentligheter,  

 
att uppdra till kommundirektör att ta fram ett övergripande styrdokument 
avseende etik, korruption och oegentligheter, samt 
 
att uppdra till kommundirektör att ta fram och säkerställa rutiner för att 
säkerställa att en sammanfattande analys genomförs i samband med 
internkontroll och redovisas i kommunstyrelsens uppföljningsrapport. 
 
Sammanfattning av ärendet 
KPMG har under 2022 genomfört en granskning av kommunens 
förebyggande arbete gällande etik, korruption och oegentligheter. 
Kommunens revisorer har utifrån denna granskning rekommenderat 
Kommunstyrelsen att åtgärda de brister som granskningen uppmärksammat. 
En handlingsplan har tagits fram, denna plan redovisas i bifogat dokument. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Förslag till beslut har inga kända barnrättskonsekvenser. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 96/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Svar på revisionsrapport – granskning av kommunens förebyggande 

arbete av etik, korruption och oegentligheter 
 
Beslutet skickas till 

• Kommundirektör 
• Ekonomichef 
• Verksamhetschef Gemensam Service 
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§ 259 
Dnr KS/2022:902  

Förlängning av Plan för ledning och samverkan vid 
samhällsstörningar 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att förlänga giltighetstiden för Plan för ledning och samverkan vid 
samhällsstörningar till och med 31 december 2023.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med planen är att: 

• beskriva kommunens ansvar vid samhällsstörningar, 
• beskriva kommunens krisledningsorganisation, och 
• utgöra ett stöd för krisledningsorganisationens arbete vid 

samhällsstörningar. 
Planen ska också utgöra ett stöd för verksamheternas egen planering för 
verksamhet vid samhällsstörningar. 
 
Enligt en överenskommelse mellan Myndigheten för samhällsberedskap och 
Sveriges kommuner och regioner om kommunernas arbete med civilt 
försvar ska kommunerna ta fram dokument för:  

• Styrdokument för krisberedskap och civilt försvar  
• Plan för ledning och samverkan vid samhällsstörningar för Tierps 

kommun och krisledningsnämnden 
• Utbildnings- och övningsplan  

 
Planen förlängs för att MSB kommer med ny struktur för civilt försvar med 
tydligare ansvar, struktur, roller och mandat. Därför kan plan för ledning 
och samverkan vid samhällsstörningar behöva uppdateras efter att den nya 
strukturen har införts.    
 
Barnrättskonsekvenser  
En tydlig plan och bra förberedelser inför eventuella samhällsstörningar är 
viktigt för att hantera kärnuppdragen även under en kris, det gäller för såväl 
barn och ungdomar som för andra grupper. 
 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-11-29 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

40 
 

Beslutsunderlag 
• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 98/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Plan för ledning och samverkan vid samhällsstörningar 

 

Beslutet skickas till  
• Säkerhetsskyddschef/säkerhetssamordnare  
• Kommundirektör  
• Enhetschef kvalitet och strategisk utveckling 
• Krisledningsnämnden  
• Förvaltningschef IT  
• VD ABTB/TKAB  
• VD TEMAB  
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§ 260 
Dnr KS/2022:903  

Förlängning av Styrdokument för krisberedskap och civilt 
försvar 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att förlänga giltighetstiden för styrdokument för krisberedskap och civilt 
försvar Tierps kommun till och med 31 december 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med styrdokumentet för krisberedskap och civilt försvar är att 
beskriva hur kommunen ska bedriva sitt krisberedskapsarbete. Enligt 
överenskommelsen om krisberedskap ska kommunen upprätta ett 
styrdokument med övergripande mål och inriktning för mandatperioden.  
 
Styrdokumentet ska beskriva:  

• process för risk-och sårbarhetsanalys,  
• ambition avseende geografiskt områdesansvar, och  
• planeringsarbete under mandatperioden.  

 
Överenskommelsen om civilt försvar ställer inte krav på antagande av 
styrdokument. I förslaget inkluderas uppgifter enligt överenskommelsen om 
civilt försvar då kommunens uppdrag avseende krisberedskap och civilt 
försvar regleras i samma lagstiftning samt att det finns samordningsvinster 
då det civila försvaret ska bygga på krisberedskapen. 
 
Enligt en överenskommelse mellan Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap och Sveriges kommuner och regioner om kommunernas arbete 
med civilt försvar ska kommunerna ta fram dokument för:  

• Styrdokument för krisberedskap och civilt försvar  
• Plan för ledning och samverkan vid samhällsstörningar för Tierps 

kommun och krisledningsnämnden 
• Utbildnings- och övningsplan  

 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kommer med ny struktur för 
civilt försvar med tydligare ansvar, struktur, roller och mandat. Därför kan 
styrdokumentet behöva uppdateras efter att den nya strukturen har införts. 
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Barnrättskonsekvenser  
Barnrättskonsekvenser saknas då inga barn eller unga bedöms påverkas av 
beslutet. 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 99/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Styrdokument för krisberedskap och civilt försvar 

 
Beslutet skickas till  

• Säkerhetsskyddschef/säkerhetssamordnare  
• Kommundirektör  
• Enhetschef för Kvalitet och strategisk utveckling 
• Krisledningsnämnden  
• Förvaltningschef IT  
• VD ABTB/TKAB  
• VD TEMAB  
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§ 261 
Dnr KS/2022:952  

Förlängning av riktlinjer för insatserna kontaktperson, ledsagare 
och umgängesstöd 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att förlänga giltigheten på nuvarande riktlinje fram till och med 2023-12-31, 
samt  
 
att en översyn görs av dokumentet innan det tas upp för nytt beslut under 
hösten 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Rubricerade riktlinjer har upphört att gälla from 2022-04-01. 
  
Riktlinjen gäller för barn och vuxna och berör både utskottet för arbete och 
omsorg, och utskottet för barn och ungdom. Därför lämnas ärendet till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Det föreslås att nuvarande riktlinjer förlängs till 2023-12-31 och att en 
översyn av dokumentet görs innan ärendet tas upp för ny prövning 
 
Barnrättskonsekvenser 
Riktlinjen anger hur bistånd gällande insatserna kontaktperson, ledsagare 
och umgängesstöd ska tillämpas och bidrar till rättssäkerhet i 
handläggningen.  
 
Mål och uppdrag 

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 16:2 Kommunens 
verksamheter ska vara effektiva, transparanta och rättssäkra. 
 

Beslutsunderlag 
• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 100/2022 
• Tjänsteutlåtande 
• Riktlinjer för insatserna kontaktperson, ledsagare och umgängesstöd. 

 
Beslutet skickas till 

• Verksamhetschef Individ- och familjeomsorg 
• Verksamhetschef Vård och omsorg 
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§ 262 
Dnr KS/2022:969  

Förlängning av Klimat- och energiplan för Tierps kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att förlänga giltighetstiden för klimat- och energiplanen för Tierps kommun 
till och med 31 december 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommuns klimat- och energiplan går ut under 2022 och behöver 
revideras. Ett arbete med att revidera planen har pågått i 
tjänsteorganisationen under hösten 2022 med bland annat en workshop där 
samtliga verksamheter och bolag, liksom länsstyrelsen har inbjudits att 
inkomma med förslag och synpunkter.   
 
För att möjliggöra en ökad involvering av förtroendevalda i processen att 
revidera planen föreslås att den gamla klimat- och energiplanen förlängs ett 
år. Det ger utrymme för att utöka revideringen med exempelvis en 
workshop för förtroendevalda och förbättra processen i framtagandet av ny 
klimat- och energiplan.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 108/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande  
• Klimat- och energiplan för Tierps kommun 2020 

 
Beslutet skickas till 

• Kommundirektör 
• Handläggare 
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§ 263 
Dnr KS/2022:962  

Fastställande av programutbud för gymnasieskolan 2023/2024 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa programutbudet för Högbergsskolan för läsår 2023/2024. 
 
att i och med detta ta VVS och fastighet med inriktning Lärling, Bygg- och 
anläggningsprogrammet med inriktning Plåtslageri lärling samt Fordon- 
och transportprogrammet med inriktning Lastbil och mobila maskiner ur 
utbudet. 
 
Reservation 
Viktoria Söderling (S), Jonas Nyberg (S), Barbro Wiklund (S), Matilda 
Svahn (S) och Torgny Helgesson (S) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande /Bilaga/.  
 
Alexander Karlsson (V), reserverar sig till förmån Viktoria Söderlings (S) 
yrkande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande programutbud föreslås erbjudas läsåret 2023/2024: 

• Barn- och fritidsprogrammet med inriktning Pedagogiskt 
arbete 

• Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning Husbyggnad 
• Ekonomiprogrammet med inriktning Ekonomi 
• El och energiprogrammet 
• Fordon- och transportprogrammet med inriktning Personbil och 

Transport 
• Försäljnings- och serviceprogrammet med inriktning Lärling 
• Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Naturvetenskap 
• Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Beteendevetenskap 
• Teknikprogrammet med inriktning Design- och produktutveckling 
• Vård- och omsorgsprogrammet 

 
Beslutsmotivering 
VVS och fastighetsprogrammet med inriktning Lärling, Bygg- och 
anläggningsprogrammet med inriktning Plåtslageri lärling och Fordons- 
och transportprogrammet med inriktningen Lastbil och mobila maskiner tas 
bort ur Högbergsskolans programutbud då intresset de senaste åren varit 
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inget eller mycket litet. Kostnaden per elev som läser programmen är näst 
intill dubbelt så hög som om eleven skulle läsa programmen hos annan 
huvudman. Om det trots vikande trend i intresse skulle finnas elever som 
önskar läsa de aktuella programmen är det alltså ekonomiskt och 
organisatoriskt mer fördelaktigt om dessa läser programmen hos annan 
huvudman.  Det genomsnittliga elevunderlaget de kommande åren är något 
lägre än 2022/2023 och bedöms inte ha positiv inverkan på möjligheten att 
erbjuda programmen i egen regi utan att kostnaden per elev blir orimlig. 
Åtgärden är således nödvändig för att minimera risk för återkommande 
underskott med begränsade ekonomiska ramar.  
 
Vi förordar att vi bortsett från ovanstående justering erbjuder samma 
programutbud som läsåret 2022/2023.  
 
Programutbudet är anpassat efter de lokala behoven hos elever och företag.  
 
I de fall det är möjligt organiseras undervisningen alltid för samläsning över 
programgränserna för effektivt resursutnyttjande. 
 
Utbildningschef, Per Angemo, föredrar ärendet och kommunstyrelsens 
ledamöter och ersättare har möjlighet att ställa frågor.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Då programmen finns sökbara i samverkansområdet bedöms beslutet inte ha 
några negativa barnrättskonsekvenser. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Tilläggsyrkande 
Viktoria Söderling (S) yrkar att industriprogrammet ingår i programutbudet 
för gymnasieskolan 2023/2024. 
 
Bifall 
Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Avslag 
Lotta Carlberg (C) yrkar avslag till Viktoria Söderlings (S) tilläggsyrkande.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen.  
 
Ordförande ställer proposition på avslag eller bifall till Viktoria Söderlings 
(S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå 
tilläggsyrkandet.  
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Viktoria Söderling (S) begär omröstning. 
 
Beslutsgång omröstning 
Följande omröstningsproposition godkänns: 

 Den som vill avslå Viktoria Söderlings (S) tilläggsyrkande rösta ja 
 Den som vill bifalla Viktoria Söderlings (S) tilläggsyrkande röstar 

nej 
 
Omröstning verkställs och kommunstyrelsen beslutar att avslå Viktoria 
Söderlings (S) tilläggsyrkande (Omröstningsprotokoll/bilaga/). 
 
Resultat: 
Ja – 9 röster 
Nej – 6 röster 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut utskottet barn och ungdom § 314/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Placeringsstatistik Högbergsskolan 2022-10-26 
• Kostnad VVS och VF per elev 

 
Beslutet skickas till 

• Utbildningschef 
• Rektor Högbergsskolan 
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§ 264 
Dnr KS/2022:978  

Kvalitetsredovisning Utbildning Tierp läsåret 2021 2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Skollagen innehåller ett tydligt krav på systematiskt kvalitetsarbete. 
Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra kvalitet och 
likvärdighet, vad vi gör, varför och vad det leder till. Genom att planera, 
följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen säkerställer vi 
kunskap om vad som leder till framgång. Vårt systematiska kvalitetsarbete 
sammanställs i vår kvalitetsredovisning som innehåller den sammanfattande 
redovisningen på huvudmannanivå, därefter kvalitetsredovisningar per 
skolform på enhetsnivå och slutligen Elevhälsans kvalitetsredovisning. 
 
Utbildningschef, Per Angemo, föredrar ärendet och kommunstyrelsens 
ledamöter och ersättare har möjlighet att ställa frågor.  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut utskottet barn och ungdom § 317/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Kvalitetsredovisning Utbildning Tierp läsåret 2021-2022 
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§ 265 
Dnr KS/2022:396  

(KF) Förlängning av kommunala föreningsrådets reglemente 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att förlänga giltighetstiden för Reglemente för kommunalt föreningsråd till 
och med 2025-12-31. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under 2022 har Tierps kommun inrättat ett kommunalt föreningsråd. Rådet 
sammanträdde första gången 22 juni och har totalt haft 3 möten under året. 
Just nu pågår nomineringar inför kommande mandatperiod.  
 
Nuvarande styrdokument, Reglemente för kommunalt föreningsråd, slutar 
gälla 2022-12-31 och föreslås förlängas till och med 2025-12-31 utan 
ändringar. En revidering av reglementet föreslås genomföras efter att 
föreningsrådet gjort en utvärdering av rådet och dess funktion. 
 
Beslutsmotivering 
Då representanter till rådet från föreningslivet kommer att väljas utifrån 
nuvarande reglemente bör samma reglemente gälla under kommande 
mandatperiod. 
 
I enighet med den Lokala överenskommelsen bör föreningsrådet själva vara 
med i processen att utforma hur föreningsrådets arbete ska se ut framöver, 
något som inte hunnits med under senaste halvåret. Tierps kommuns 
föreningsråd kommer att utvärderas av föreningsrådet själva och 
reglementet föreslås att revideras 2025, inför kommande ny mandatperiod. 
Vid behov kan dokumentet ändras tidigare. 
 
I nuläget pågår fortfarande en etablering av rådet och en 
informationsspridning om att föreningsrådet finns och att det är öppet för 
Tierps kommuns föreningar att nominera representanter från föreningslivet 
till rådets kommande mandatperiod. När de nya representanterna är på plats 
och har satt sig in i arbetet kan en utvärdering genomföras, denna kommer 
att ligga till grund för revideringen av reglementet. 
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Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga har möjlighet att bli utsedda som representanter i 
föreningsrådet. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 103/2022 
• Handläggarens tjänstutlåtande 
• Reglemente för kommunalt föreningsråd 

 
Beslutet skickas till 

• Verksamhetschef Kultur och fritid 
• Sekretariatet 
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§ 266 
Dnr KS/2022:915  

(KF) Lokala ordningsföreskrifter för Tierps kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att anta Lokala ordningsföreskrifter för Tierps kommun med förslagna 
revideringar, samt  
 
att Lokala ordningsföreskrifter för Tierps kommun beslutade i  
kommunstyrelsen § 138/2021 2021-06-08 upphör att gälla. 
 
Reservation 
Joakim Larsson (SD) och Klas Jakobsson (SD) reserverar sig till förmån för 
eget yrkande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med en översyn av de lokala ordningsföreskrifterna för Tierps 
kommun har behovet av revideringar inom paragraf 14 Fyrverkeri och andra 
pyrotekniska varor uppmärksammats. 
 
Den förslagna revideringen begränsar tillåtna tider och platser för 
användning av pyrotekniska varor. Revideringen syftar till att komma till 
rätta med den nuvarande problematiken där fyrverkerier skjuts inom 
tätbebyggda områden och resulterar i förhöjd brandrisk, påverkan på 
ljudmiljön och husdjur som far illa och är en förtydning av paragrafen.  
 
Den nya skrivelsen lyder: 
 
14 § Användningen av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor är 

förbjuden inom detaljplanelagt område inom hela kommunen alla 
dagar utom från kl. 20.00 på valborgsmässoafton och nyårsafton 
samt därpå följande dag till kl. 02.00. På nyårsafton och 
valborgsmässoafton gäller dock de generella reglerna i 3 kap. 7 § 
ordningslagen (1993:1617), som säger att Polismyndighetens 
tillstånd krävs om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens 
belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller 
beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. 
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Detaljplanelagt område i Tierps kommun finns att ta del av på 
hemsidan under Bo, trafik och miljö - Samhällsplanering och 
byggprojekt - Detaljplaner och områdesbestämmelser - Gällande 
detaljplaner. 
 
Det är alltid förbjudet att använda alla sorters pyrotekniska varor 
närmare än 200 meter från Tierps vårdcentral. 

 
Kommunens beslut att anta lokala ordningsföreskrifter anmäls omedelbart 
till länsstyrelsen i enlighet med 3 kap. 13 § ordningslagen. Länsstyrelsen ska 
enligt detta lagrum upphäva en föreskrift som strider mot lagen. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Målet med revideringarna i de lokala ordningsföreskrifterna är bland annat 
att skapa ordning och ökad trygghet på offentliga platser vilket även gynnar 
barn och unga. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Målet med revideringarna i de lokala ordningsföreskrifterna är bland annat 
att skapa ordning och ökad trygghet på offentliga platser vilket även gynnar 
barn och unga. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Tilläggsyrkande 
Joakim Larsson (SD) yrkar att en ytterligare paragraf läggs till i 
ordningsföreskrifterna med följande lydelse: 
 
Insamling av pengar 

23 § 
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar på offentlig plats, 
om insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig allmän sammankomst eller 
offentlig tillställning. Detta gäller även när insamlingen sker i samband med 
framförande av gatumusik om gatumusikanten eller medhjälpare har för 
avsikt att gå runt bland publiken och samla in pengar. 

Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på de områden som framgår 
av bilagda kartor A-E. 
 
Bifall 
Lotta Carlberg (C) och Anders Hällbom (MP) yrkar bifall till liggande 
förslag. 
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Avslag 
Lotta Carlberg (C) och Anders Hällbom (MP) yrkar avslag till Joakim 
Larssons (SD) tilläggsyrkande.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen.  
 
Ordförande ställer proposition på avslag eller bifall till Joakim Larssons 
(SD) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå 
Joakim Larssons (SD) tilläggsyrkande. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 104/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande  
• Revidering av Lokala ordningsföreskrifter  
• Lokala ordningsföreskrifter reviderade 

 
Beslutet skickas till 

• Säkerhetschef/Säkerhetssamordnare  
• Chef KSU 
• Länsstyrelsen Uppsala län. 
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§ 267 
Dnr KS/2022:850  

(KF) Reglemente för revisorerna 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reglemente för revisorerna att gälla från och med den 1 januari 
2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade § 67/2022 om revidering av befintlig 
utskottsstruktur under kommunstyrelsen samt den befintliga politiska 
organisationen i övrigt. Utifrån beslutet skulle samtliga berörda 
styrdokument revideras. Som en följd av detta behövs revideringar i 
reglemente för revisorerna. 
 
Revideringarna avser 5 § och 6 § i reglementet. 
 

Ny lydelse: Bland kommunens revisorer utser fullmäktige två 
ordinarie lekmannarevisorer till kommunens aktiebolag. Till 
kommunala stiftelser utser fullmäktige revisorer med suppleanter i 
det antal som fastställs för varje enskild stiftelse. 

Tidigare lydelse: Bland kommunens revisorer utser fullmäktige 
lekmannarevisorer och suppleanter till kommunens aktiebolag och 
revisorer med suppleanter i kommunala stiftelser i det antal som 
fastställs för varje enskilt bolag och stiftelse. 

 
Ny lydelse: Ordförande ska hämtas ur något av de partier i 
fullmäktige som inte ingår i en styrande samverkan. Vice ordförande 
utses av de partier som ingår i en styrande samverkan i fullmäktige. 

Tidigare lydelse: Ordförande ska hämtas ut minoritetens partier i 
fullmäktige. 

Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
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Beslutsunderlag 
• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 105/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Reglemente för revisorerna 

 
Beslutet skickas till 

• Chef Ledningsstöd 
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§ 268 
Dnr KS/2022:599  

(KF) Reglemente - Uppdragsbeskrivning kommunalråd, 
oppositionsråd och gruppledare 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Uppdragsbeskrivning för finanskommunalråd, oppositionsråd och 
gruppledare från och med 1 januari 2023.  
 
Reservation 
Ander Hällbom (MP) reserverar sig till förmån för eget yrkande /Bilaga/.  
 
Viktoria Söderling (S), Jonas Nyberg (S), Barbro Wiklund (S), Torgny 
Helgesson (S) och Matilda Svahn (S) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande /Bilaga/. 
 
Alexander Karlsson (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med reglementet är att förtydliga för förtroendevalda, tjänstepersoner 
och medborgare vilka uppgifter och mandat som ingår i arbetsområdena för 
finanskommunalråd, oppositionsråd och gruppledare.  
Reglementets giltighetstid går ut 2022-12-31, därav behöver det uppdateras. 
Ändringar som gjorts framgår i beslutsunderlaget Revideringar i 
Uppdragsbeskrivning för finanskommunalråd, oppositionsråd och 
gruppledare.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.  
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 16.2 Kommunens verksamheter ska 
vara effektiva, transparanta och rättssäkra. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkanden 
Viktoria Söderling (S) yrkar att ändringar i Uppdragsbeskrivning för 
finanskommunalråd, oppositionsråd och gruppledare görs i enlighet med 
bilaga.  
 
Joakim Larsson (SD) yrkar att inte anta Uppdragsbeskrivning för 
finanskommunalråd, oppositionsråd och gruppledare från och med 1 januari 
2023.  
 
Tilläggsyrkanden  
Anders Hällbom (MP) yrkar att lägga till följande mening i slutet av 4 a) §:  
Gruppledare från partier i kommunfullmäktige som inte är representerade i 
kommunstyrelsen har närvaro- och yttranderätt i kommunstyrelsen. 
 
Alexander Karlsson (V) yrkar att två nya punkter läggs till: 
3e)  Gruppledare är ansvariga att hålla sig själv samt sin partigrupp 
informerade och uppdaterade om den övergripande kommunala 
verksamheten.  
 
3f) Gruppledare ansvarar för att leda den egna partigruppen i det 
parlamentariska arbetet. I det ingår att förmedla nomineringar och att tillse 
närvaro av ersättare vid ordinarie ledamots frånvaro. Partigruppernas 
egna former för arbetsledning och arbetsfördelning regleras av respektive 
partigrupp.  
 
Konsekvensändring: Punkt 3e blir 3g.   
 
Bifall 
Emma Lokander (M) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Avslag 
Emma Lokander (M) yrkar avslag till Viktoria Söderling (S), Anders 
Hällboms (MP) och Alexander Karlssons (V) yrkanden.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen.  
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag, Viktoria Söderlings (S) 
yrkande och Joakim Larssons (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt liggande förslag. 
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Ordförande ställer proposition på avslag eller bifall till Anders Hällboms 
(MP) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå 
Anders Hällboms (MP) tilläggsyrkande.  
 
Ordförande ställer proposition på avslag eller bifall till Alexander Karlssons 
(V) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå 
Alexander Karlssons (V) tilläggsyrkande.  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 106/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande  
• Uppdragsbeskrivning för kommunalråd, oppositionsråd och 

gruppledare  
• Revideringar i Uppdragsbeskrivning för finanskommunalråd, 

oppositionsråd och gruppledare 
 
Beslutet skickas till 

• Chef kvalitet och strategisk utveckling  
• Utredare/utvecklare  
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§ 269 
Dnr KS/2022:899  

(KF) Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar i 
enlighet med föreliggande förslag, samt 
 
att Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar gäller från och 
med 1 januari 2023.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar gäller 
till och med 31 december 2022. Kommunfullmäktige behöver därför anta 
arbetsordningen på nytt. I samband med att en ny arbetsordning ska beslutas 
har enheten Ledningsstöd har gått igenom arbetsordningen och reviderat 
vissa delar utefter nya arbetssätt och rutiner. En del av det som reviderats är 
att det har förtydligats att motioner, frågor och interpellationer kan mejlas in 
till sekretariatet, skrivningar gällande beredningsforum har lagts till samt att 
stycket gällande frågorna som ställs på allmänhetens frågestund har 
reviderats och förtydligats. De föreslagna revideringarna är avstämda med 
kommunfullmäktiges presidium.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Ändringsyrkande 
Anders Hällbom (MP) yrkar att ändra andra stycket i 19 § till: En ledamot 
eller ersättare som infinner sig sent eller som lämnar sammanträdet ska 
anmäla det till presidiet. 
 
Att ändra skrivningen i 31 b, 33b och 34b §§ till: ska skickas in till 
sekretariatets e-postadress alternativt lämnas in underskriven i pappersform. 
 
Att ändra 31 d. § till: väcks vid sammanträde vid fullmäktige. 
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Yrkande  
Viktoria Söderling (S) yrkar att texten i avsnittet interpellationer i 
arbetsordning för kommunfullmäktig och beredningar ändras i enlighet med 
nedan. 
 
Interpellationer 
 Kommunfullmäktige beslutar om en interpellation får ställas. 
Interpellationer bör ställas endast i angelägenheter av större intresse för 
kommunen. En interpellation ska  
- vara skriftlig och undertecknad av en ledamot,  
- ska skickas in via en e-postadress erhållen av kommunen alternativt 
lämnas in underskriven i pappersform senast åtta arbetsdagar före det 
sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.  
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om 
ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet. En interpellation får 
ställas förutom till ordföranden i kommunstyrelsen också till ordföranden i 
kommunstyrelsens utskott samt till ordföranden i kommunens bolag.  
En interpellation bör besvaras under det sammanträde till vilket den har 
ställts.  
Svaret på en interpellation ska vara skriftligt.  
Kommunfullmäktige ska få del av svaret dagen före den sammanträdesdag, 
då svaret ska lämnas.  
Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant bolag som avses i 10 
kap. 2-6 §§ KL, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts 
överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i bolagets styrelse att 
besvara interpellationen.  
Ordföranden i kommunstyrelsen eller utskott till vilken en interpellation 
ställts får överlåta besvarandet av interpellationen till annan som på grund 
av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen.  
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då 
svaret på interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör 
vid sammanträdet eller inte. 
 
Bifall 
Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Viktoria Söderling yrkar bifall till första och tredje att-satsen i Anders 
Hällboms (MP) ändringsyrkande.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Viktoria Söderlings 
(S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. 
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Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till första och tredje att-
satsen i Anders Hällboms (MP) ändringsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla första och tredje att-satsen i Anders 
Hällboms (MP) ändringsyrkande.  
 
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till andra att-satsen i 
Anders Hällboms (MP) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att bifalla andra att-satsen i Anders Hällboms (MP) 
ändringsyrkande.  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 107/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar – Med 

kommentarer 
• Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar 

 
Beslutet skickas till 

• Sekretariatet 
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§ 270 
Dnr KS/2022:305  

(KF) Partistöd 2023 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att partistöd för år 2023 utbetalas enligt angivna belopp till alla partier i 
slutet av januari år 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 5 § Årlig utbetalning i Regel för kommunalt partistöd, fastställd av 
kommunfullmäktige § 85/2022, betalas partistöd ut i förskott i januari 
månad efter beslut i kommunfullmäktige. Mottagare av partistöd ska årligen 
senast den 30 juni lämna en skriftlig redovisning till Tierps kommun som 
visar att partistödet från föregående år har använts för det ändamål som 
anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. Har redovisning och 
granskningsintyg enligt 4 kap. 31 § andra stycket kommunallagen inte 
lämnats in till kommunstyrelsen, utbetalas inget partistöd. Till 
redovisningen ska fogas ett signerat granskningsintyg. Mottagaren utser 
själv en särskild granskare som granskar om redovisningen ger en rättvis 
bild av hur mottagaren har använt partistödet. 
 
Beslutsmotivering 
Följande partier har lämnat in redovisningar av partistöd: 
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, 
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. 
 
Tierpslistan är ett nytt parti i kommunfullmäktige och här därför inte haft 
möjlighet att redovisa föregående års partistöd. Partiet erhåller trots detta 
partistöd för år 2023.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och ungdomar inte bedöms påverkas 
av beslutet. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Enligt 2 § i Regel för partistöd kommunalt partistöd består stödet av: 

 Ett grundstöd om 53,8% av basbeloppet per parti och år, samt 
 Ett mandatstöd om 40% av basbeloppet per mandat och år. 

 
Prisbasbeloppet avser prisbasbeloppet i januari innevarande år. 
 
Prisbasbelopp 2022-01-01   48 300 kr 
 
Grundbidrag 53,8% av prisbasbeloppet  25 985 kr 
Partistöd per mandat 40,0% av prisbasbeloppet 19 320 kr 
 
Grundbidrag totalt  207 883 kr 
Stöd utifrån mandat totalt  908 040 kr 
 
Centerpartiet     
Grundbidrag   25 985 kr  
Mandat: 8   154 560 kr 180 545 kr 
     
Liberalerna     
Grundbidrag   25 985 kr  
Mandat: 1   19 320 kr 45 305 kr 
     
Vänsterpartiet      
Grundbidrag   25 985 kr  
Mandat: 3   57 960 kr 83 945 kr 
     
Miljöpartiet de gröna      
Grundbidrag   25 985 kr  
Mandat: 1   19 320 kr 45 305 kr 
     
Kristdemokraterna     
Grundbidrag   25 985 kr  
Mandat: 2   38 640 kr 64 625 kr 
     
Moderata samlingspartiet    
Grundbidrag   25 985 kr  
Mandat: 7   135 240 kr 161 225 kr 
     
Socialdemokratiska arbetarpartiet 
Grundbidrag   25 985 kr  
Mandat: 16   309 120 kr 335 105 kr 
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Sverigedemokraterna     
Grundbidrag   25 985 kr  
Mandat: 9   173 880 kr 199 865 kr 
     
Tierpslistan     
Grundbidrag   25 985 kr  
Mandat: 2   38 640 kr 64 625 kr 
     

   Totalt
 1 180 549 kr 

     
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 109/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Inkomna redovisningar 

 
Beslutet skickas till 

• Ekonomienheten 
• Redovisningsansvarig i respektive parti 
• Enhetschef Ledningsstöd 
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§ 271 
Dnr KS/2022:956  

(KF) Revidering av riktlinje för ekonomisk styrning 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa reviderad riktlinje för ekonomisk styrning, samt 
 
att upphäva beslut KS § 8/2022 riktlinje för ekonomisk styrning fastställd 
2022-03-01. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjen för ekonomisk styrning har kompletterats med lokala riktlinjer för 
hantering av resultatutjämningsreserv. För att kommunen ska kunna 
använda sig av resultatutjämningsreserv så måste det finnas en lokal 
riktlinje för detta. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
En resultatutjämningsreserv innebär möjligheter att vid stora överskott 
kunna fondera medel så att kommunen vid t.ex. låg skatteutveckling kan 
täcka underskott i årsredovisningen eller i budgeten.  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 111/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Riktlinje för ekonomisk styrning 

 
Beslutet skickas till 

• Ekonomienheten 
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§ 272 
Dnr KS/2022:971  

(KF) Förlängning av Avfallsplan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att förlänga giltighetstiden för beslut om Avfallsplan KF § 27/2020 till och 
med 2023-06-30. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Varje kommun i Sverige är ansvarig för att ta fram en kommunal 
avfallsplan. Avfallsplanen tillsammans med föreskrifter för avfallshantering 
utgör begreppet Renhållningsordning. Revidering av kommunens 
Renhållningsordning pågår och kommer föreslås antas i början av 2023. 
Efter arbetet med Renhållningsordningen följer revidering av Avfallsplan. 
 
Enligt beslut om ägardirektiv för Tierps Energi och Miljö AB (TEMAB) 
framgår att TEMAB har till uppgift att utarbeta förslag till både 
Renhållningsordning och Avfallsplan. 
TEMAB har presenterat en tidplan för revidering av nu gällande 
Avfallsplan, enligt tidplanen ska ett reviderat förslag finnas klart för 
inlämning till Kommunfullmäktige under mars 2023.  
 
Beslutsmotivering 
Beslut om Avfallsplan, KF § 27/2020, är giltigt t.o.m. 2022-12-31. För att 
säkerställa att kommunen har en gällande Avfallsplan under 
revideringsarbetet föreslås att beslutet förlängs med en giltighetstid t.o.m. 
2023-06-30. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Med en aktuell och uppdaterad Avfallsplan har kommunen ett viktigt 
verktyg för att på lång sikt kunna uppfylla samhällets mål och regelverk 
kring förebyggande och hantering av avfall. En korrekt hantering av avfall 
bidrar till en god miljö för samtliga medborgare, så väl vuxna som barn och 
unga. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 12.1 Minska mängden avfall genom 
åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall. 
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Beslutsunderlag 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Avfallsplan KF § 27/2020 
• Tidplan revidering Avfallsplan 

 
Beslutet skickas till 

• Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
• Verksamhetschef Renhållning & Gata Park, TEMAB 
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§ 273 
Dnr KS/2022:874  

(KF) Förlängning av Renhållningsordning 2023 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att förlänga giltighetstiden för beslut om Renhållningsordning, KF § 
36/2018, till och med 2023-06-30. 
 
Sammanfattning av ärendet 
För varje kommun ska det enligt 15 kap. 41§ Miljöbalken finnas en 
renhållningsordning som ska innehålla de lokala föreskrifter och 
bestämmelser om hantering av avfall som gäller för kommunen, samt en 
avfallsplan. Renhållningsordningen är ett komplement till gällande 
lagstiftning på området och utgör ett verktyg för att styra hanteringen av 
avfall. 
 
Enligt beslut om ägardirektiv för Tierps Energi och Miljö AB (TEMAB) 
framgår att TEMAB har till uppgift att utarbeta förslag till 
Renhållningsordning. Arbete med framtagande av nytt förslag pågår, enligt 
tidplanen ska ett reviderat förslag finnas klart för inlämning till 
kommunfullmäktiges första sammanträde 2023.  
 
Beslutsmotivering 
Beslut om Renhållningsordning, KF § 36/2018, är giltigt t.o.m. 2022-12-31. 
För att säkerställa att kommunen har en gällande Renhållningsordning under 
den period det nya förslaget utarbetas föreslås att beslutet förlängs med en 
giltighetstid t.o.m. 2023-06-30. Arbetas det nya förslaget fram och beslutas 
innan halvårsskiftet 2023 ersätter det nya beslutet det tidigare.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Med en aktuell och uppdaterad Renhållningsordning har kommunen ett 
viktigt verktyg för att på lång sikt kunna uppfylla samhällets mål och 
regelverk kring förebyggande och hantering av avfall. En korrekt hantering 
av avfall bidrar till en god miljö för samtliga medborgare, så väl vuxna som 
barn och unga. 
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Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 12.1 Minska mängden avfall genom 
åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Missiv till KF angående Renhållningsordningen 2023 
• Renhållningsordning KF § § 36/2018 

 
Beslutet skickas till 

• Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
• Verksamhetschef Renhållning & Gata Park, TEMAB 
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§ 274 
Dnr KS/2022:816  

(KF) Taxa för vatten och avlopp 2023 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med 
styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB:s förslag  
 
att fastställa taxa för vatten och avlopp i Tierps kommun. Den reviderade 
VA-taxan gäller från och med 2023-01-01 intill dess att nytt beslut om taxa 
fattas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den gällande taxan för vatten och avlopp blev senast antagen av 
kommunfullmäktige 10 november 2021 och har gällt från den 1 januari 
2022. Taxan ska finansiera de kostnader Tierps Energi & Miljö AB har för 
att utföra uppdraget av de kommunala vatten- och avloppstjänsterna. 
 
Beslutsmotivering 
VA-taxan ska täcka alla kostnader för de kommunala vatten- och 
avloppstjänsterna. Brukningstaxan grundar sig på kostnader för drift- och 
underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra 
nödvändiga kostnader för att tillhandahålla vattentjänsterna som inte täcks 
av anläggningsavgiften. Anläggningsavgifterna i taxan grundar sig på 
kostnaden för utbyggnad av ledningsnät, kostnad för anslutningen, 
vattenmätare och upprättande av abonnentregister.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kostnadsökningen för VA är beräknad till 18 % och utgör grunden för 
TEMAB:s budget 2023. Den budgeterade kostnaden har fördelats ut på de 
poster som berörs i den föreslagna taxan. 
En ökad taxa för vatten och avlopp kommer att påverka kommunkoncernen 
då kommunen och dess bolag är avgiftsskyldiga och därmed får en höjd 
avgift vilket belastar hyror och driftskostnader. 
I den föreslagna VA-taxan för år 2023 har hänsyn tagits till kommunens 
långsiktiga lokala miljömål enligt Agenda 2030. 
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Beslutsunderlag 
• Handläggarens tjänsteutlåtande  
• Missiv till KF angående VA-taxa år 2023 
• VA-taxa 2023 

 
Beslutet skickas till 

• Kommundirektör 
• Vd för Tierps Energi & Miljö AB 
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§ 275 
Dnr KS/2022:806  

(KF) Taxa för grävtillstånd 2023 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att höja Taxa för grävtillstånd till 3000kr, samt  
 
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att gräva, schakta, sponta (stöd mur) eller göra liknande ingrepp i 
kommunens mark krävs ett särskilt så kallat grävtillstånd från kommunen. 
Tierps kommun har en befintlig taxa för detta ändamål som gäller till och 
med 31 december 2022.  
 
En översyn av taxa gällande för 2022 har genomförts. I översynen har 
kostnaderna för grävtillstånd jämförts med kommunerna Älvkarleby, Heby, 
Håbo och Knivsta kommun. Kommunerna Östhammar och Uppsala har 
tillfrågats men inte lämnat svar. 
Översynen visar att avgiften för tillstånd i ett ärende varierar mellan 1500 kr 
och 2168 kr. Det finns även en variation i vilken part som bekostar försyn 
och slutbesiktningar. I vissa kommuner bekostar entreprenör syn och 
besiktning men i flertalet kommuner står kommunen för denna kompetens 
och kostnad, så även i Tierp. 
Även den tid våra tjänstepersoner lägger på varje ärende har beaktats i 
översynen. Handläggningstimmar och timlön har beräknats utifrån ett 
snittvärde. Timlönen har beräknats utan personalomkostnader, enbart ren 
lönekostnad har beaktats. 
 
Beslutsmotivering 
För att få ett tillståndsförfarande som i mindre utsträckning är 
skattefinansierat utan till större del bekostas av avgift enligt taxa föreslås en 
höjning av avgiften för grävtillstånd till 3000 kr.  
Taxan föreslås gälla i fyra år med en årlig justering av konsumentprisindex 
(KPI). 
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Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Hantering och uppföljning av grävningar måste ske löpande med god 
kontroll annars riskerar man att kvaliteten på gator försämras väsentligt och 
medför stora kostnader för underhåll i framtiden. Det kommer framöver 
krävas mera resurser för ett upprätthålla god kontroll. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut utskottet samhällsbyggnad § 118/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande  
• Taxa för grävtillstånd 2023 

 
Beslutet skickas till 

• Chef Tillväxt och samhällsbyggnad 
• Enhetschef Förvaltning och genomförande 
• Bredbandssamordnare 
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