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§ 1 
Dnr KS/2022:71  

 

Godkännande av föredragningslistan 

 
Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

 

att godkänna föredragningslistan.  
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§ 2 
Dnr KS/2021:982  

 

Information gällande Tierps kommuns representant till 
Biosfärkommunråd 

 
Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

 

att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Älvlandskapet Nedre Dalälven är ett av Sveriges sju biosfärsområden.  

Biosfärområden ska fungera som modellområden för hållbar utveckling och 

är ett verktyg för genomförandet av Agenda 2030. Huvudman och 

koordinator för biosfärområdet är NedreDalälvens intresseförening. 

Kommunerna som området omfattar finns representerade i styrelsen för 

Nedre Dalälven. Tierp kommuns representanter innevarande mandatperiod 

är Eric Kolm (C) som ledamot och Jenny Lundström (MP) som ombud på 

stämma. 

 

Nedre Dalälvens biosfärkontor önskar ett närmare samarbete med områdets 

kommuner och vill därför tillsätta ett biosfärkommunråd bestående av en 

tjänsteperson från varje kommun. Rådets syfte är att bistå Nedre Dalälvens 

Intresseförening och biosfärkontoret med kompetens och kontakter i frågor 

som rör biosfärområdets mål. Rådet är rådgivande och inte beslutande. En 

uppgift för representanten är också att förmedla kontakter till rätt 

medarbetare i kommunen. 

 

Kommundirektör har utsett kommunens hållbarhetsstrateg, Frida Johnson, 

till kommunens representant i rådet. Representanten ska ha kompetens och 

ansvar inom hållbar utveckling, miljö, klimat, ekologi och Agenda 2030 

vilket Frida har genom sin tjänst och med sin masterutbildning i biologi. 

 

En första uppgift för rådet är att ge synpunkter på den handlingsplan för 

biosfärsområdet som håller på att tas fram.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 Skrivelse från Nedre Dalälvens intresseförening: ” Utse representant 

i vårt blivande Biosfärkommunråd”  
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§ 3 
Dnr KS/2021:994  

 

(KS) Svar på remiss -  Utkast till lagrådsremiss Anpassningar till 
EU:s marknadskontrollförordning 

 
Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att anta remissvaret och skicka det till Utrikesdepartementet. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Utrikesdepartementet har skickat ett utkast till lagrådsremiss gällande 

Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning – del 2. I utkastet 

föreslås nya bestämmelser om marknadskontroll i flera lagar som 

genomför och kompletterar bestämmelser i EU:s produktlagstiftning. Det  

föreslås även ändringar av befintliga bestämmelser om marknadskontroll  

i flera lagar. Bestämmelserna är nödvändiga för att komplettera EU:s  

marknadskontrollförordning i svensk rätt. 

 

Bestämmelserna innebär framför allt att marknadskontroll myndigheterna 

får utökade befogenheter att kontrollera att produkter som  

tillhandahålls på EU:s inre marknad uppfyller gällande krav, till exempel 

säkerhetskrav eller krav för att skydda människors hälsa eller miljön. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 juli 2022. 

 

Tierps kommun har blivit inbjuden att lämna synpunkter på remissen. Sista 

svarsdatum är den 1 mars 2022. Förslaget till beslut är att anta remissvaret 

och skicka det till Utrikesdepartementet. 
 
Barnrättskonsekvenser 

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 

beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förslagen som framkommer i remissen bedöms inte innebära några större 

ändringar för Tierps kommun som riskerar att leda till ekonomiska 

konsekvenser för kommunen. I remissvaret betonas dock vikten av att det 

tydligt ska framgå om anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning 

innebär nya ansvarsområden för kommuner, samt att potentiella nya 

kommunala ansvarsområden behövs kombineras med utökade resurser till 

kommunerna.  
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Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 Svar på remiss – Utkast till lagrådsremiss – Anpassningar till EU:s 

marknadskontrollförordning – del 2. UD2021/17423 

 Remisshandlingar  

 

Beslutet skickas till  

 Utrikesdepartementet  
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§ 4 
Dnr KS/2021:923  

 

(KS) Svar på remiss - Tillstånds- och tillsynsansvaret för 
Försvarets radioanstalts hantering av brandfarliga och 
explosiva varor 

 
Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att anta remissvaret och skicka det till Försvarsdepartementet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Försvarsdepartementet har skickat ut en remiss gällande promemorian 

Tillstånds- och tillsynsansvaret för Försvarets radioanstalts hantering av 

brandfarliga och explosiva varor. I promemorian föreslås att Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap, i stället för en kommun, ska ha tillstånds- 

och tillsynsansvaret för Försvarets radioanstalts hantering av brandfarliga 

och explosiva varor. Vidare ska Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap även kunna medge att Försvarsmakten utövar viss tillsyn över 

Försvarets radioanstalts hantering av brandfarliga och explosiva varor. 

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 

 

Tierps kommun har blivit inbjuden att inkomma med synpunkter. Sista 

svarsdatum är den 21 februari. Frågor som rör brandfarliga och explosiva 

brukar hanteras utav den gemensamma räddningsnämnden som Uppsala 

kommun är värdkommunen för. Tierps kommun har därför vänt sig till 

Uppsala brandförsvar för att ta del av deras synpunkter på remissen. 

Förslaget till beslut är att anta de synpunkter som inkommit från Uppsala 

brandförsvar som remissvar och skicka det till Försvarsdepartementet.   
 
Barnrättskonsekvenser 

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 

beslutet.  
 
Mål och uppdrag 

17.1 Kommunens samverkan och partnerskap med andra kommuner, 

Region Uppsala, företag och civilsamhälle ska öka. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande  

 Svar på remiss – Yttrande över promemoria angående Tillstånds- 

och tillsynsansvaret för Försvarets radioanstalts hantering av 

brandfarliga och explosiva varor, Fö2021/00609 
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 Remisshandlingar  

 

Beslutet skickas till  

 Försvarsdepartementet 
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§ 5 
Dnr KS/2021:1033  

 

(KS) Svar på remiss - Förslag till Region Uppsalas kulturplan 
2023-2026 

 
Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

 

att anta remissvaret och skicka det till Region Uppsala. 
 
Reservation 

Joakim Larsson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
 
Sammanfattning av ärendet 

Tierps kommun har fått en remiss från Region Uppsala att besvara gällande 

ny regional kulturplan och kultursamverkan. I remissvaret lyfts bland annat 

behovet av att regionen mer aktivt stöttar kommunerna i strategiska frågor 

och med regional, nationell och internationell omvärldsbevakning och med 

länsgemensamma mötesplattformar, inte minst i kulturarvs- och 

kulturmiljöfrågor. 

 

Louise Magnusson, kultursekreterare, och Martyna Olszowska, 

kultursekreterare, informerar muntligt om ärendet på kommunstyrelsens 

arbetsutskott den 1 februari  2022. Ledamöterna har möjlighet att ställa 

frågor. 
 
Barnrättskonsekvenser 

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 

beslutet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 

Joakim Larsson (SD) anmäler att han har ett blankt yrkande mot liggande 

förslag. 

 
Bifall 

Emma Lokander (M) yrkar bifall till liggande förslag. 

 
Avslag 

Emma Lokander (M) yrkar avslag till Joakim Larssons (SD) blanka 

yrkande. 
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Beslutsgång 

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 

kommunstyrelsens arbetsutskott.  

 

Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Joakim Larssons 

(SD) blanka yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

enligt liggande förslag. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 Remissvar - Förslag till Region Uppsalas kulturplan 2023-2026 

 Remisshandlingar  
 

Beslutet skickas till  

 Region Uppsala 
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§ 6 
Dnr KS/2021:987  

 

(KS) Remiss- Trafikverkets Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 

 
Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att Tierps kommun avstår att lämna ett eget yttrande utan är en gemensam 

del av Region Uppsalas remissyttrande. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Den nationella planen för transportinfrastruktur beskriver hur den statliga 

infrastrukturen ska underhållas och utvecklas. Planen omfattar i huvudsak: 

 

• drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar  

• investeringar i statliga vägar, järnvägar, farleder och slussar 

• åtgärder för att minska infrastrukturens miljöpåverkan  

• stöd till kommuner för att främja hållbara stadsmiljöer (stadsmiljöavtal) 

• medel till forskning och innovation. 

 

Utgångspunkten för Trafikverkets förslag är de transportpolitiska målen, 

inklusive klimatmålen. Trafikverkets övergripande prioritering är att enligt 

fyrstegsprincipen i första hand vårda och utveckla den infrastruktur som 

redan finns, samt vidta åtgärder som gör att den utnyttjas effektivt. 
 
Beslutsmotivering 

Tierps kommun ser att de infrastruktursatsningar som åskådliggörs i den 

nationella planen leder till en positiv utveckling av Uppsala län. Då Region 

Uppsala har det regionala utvecklingsansvaret finns att det goda fördelar 

med att Tierps kommun är en del av Region Uppsalas remissyttrande. 

Tierps kommun har tillsammans med Region Uppsala väletablerade 

samverkansforum där kontinuerlig dialog har skett under framtagandet av 

remissyttrandet. Region Uppsala kommer därmed lämna ett remissyttrande 

som tar hänsyn till såväl det lokala, regionala och nationella perspektivet.  
 
Barnrättskonsekvenser 

Varje projekt som berör infrastruktur har en direkt inverkan på barn och 

unga. Barnkonsekvensanalyser är inte något som appliceras i framtagandet 

av den nationella planen. Däremot är det en del av den gängse 

planeringsprocessen när föreslagna åtgärder utreds vidare ibland annat väg- 

eller järnvägsplaner.  
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Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 Trafikverkets Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 

2022-2033, dnr TRV 2021/79143 

 Region Uppsalas remissyttrande avseende nationell plan för 

transportinfrastrukturen 2022-2033 

 

Beslutet skickas till  

 Samhällsplanerare Infrastruktur  

 Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet)  

 Region Uppsala (Trafik och samhälle)  
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§ 7 
Dnr KS/2021:957, KS/2021:958  

 

(KS) Lokalförändring - Skärplinge brandstation och Söderfors 
brandstation 

 
Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

 

att uppdra till TKAB att på föreslagen placering upprätta förslag på byggnad 

och medföljande uppskattning av hyreskostnad utifrån redovisade 

specifikationer, för godkännande av räddningsnämnden, samt 

 

att uppdra till kommundirektören att föreslå alternativ hantering av 

befintliga räddningsstationer i Söderfors och Skärplinge för att undvika 

framtida kostnader inom Tierps kommun koncern. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Räddningsnämnden har påtalat behov av att ersätta befintliga brandstationer 

lokaliserade i Skärplinge respektive Söderfors. Önskemål finns om att nya 

lokalerna ska tas i bruk under 2024 och i samband med detta ska de 

nuvarande stationerna avvecklas. Önskemål om placering och utförande 

redovisade i Bilaga 1 ställer specifika krav på tomtens beskaffenhet med 

även på möjliga anslutningar till större vägar på respektive ort.  

 

Utredningen har identifierat lämpliga placeringar på respektive ort och även 

berört möjliga ägarförhållanden utifrån förvaltningsperspektiv.  

 

Tommy Kjärsgård, fastighetssamordnare, informerar muntligt om ärendet på 

kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 februari  2022. Ledamöterna har 

möjlighet att ställa frågor.  
 
Barnrättskonsekvenser 

Beslutet syftar till att säkerställa lokal närvaro av räddningstjänst i Söderfors 

och Skärplinge vilken bedöms gynna såväl barn som vuxna.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Underlag för investeringskalkyl måste upprättas i samband med 

projektering.  
 
Mål och uppdrag 

Beslutet bidrar till arbetet med delmål 11.6 Ett gott utbud av offentlig och 

kommersiell service med hög kvalitet och tillgänglighet i hela kommunen. 
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Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 Utredning – Lokalförändring, Skärplinge brandstation och Söderfors 

brandstation  

 Begäran lokalförändring Skärplinge brandstation 2021 

 Protokollsutdrag från Räddningsnämndens arbetsutskott 

sammanträde den 2021-10-20 - Lokalförändring, Skärplinge 

brandstation 

 Protokollsutdrag från Räddningsnämnden sammanträde den 2021-

10-27 - Lokalförändring , Skärplinge brandstation 

 Begäran lokalförändring Söderfors brandstation 2021-10-20 

 Protokollsutdrag från Räddningsnämndens arbetsutskott 

sammanträde den 2021-10-20 - Lokalförändring  Söderfors 

brandstation 

 Protokollsutdrag från Räddningsnämnden sammanträde den 2021-

10-27 - Lokalförändring  Söderfors brandstation 

 

Beslutet skickas till  

 Chef Samhällsbyggnad 

 VD för Tierps kommunfastigheter AB 
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§ 8 
Dnr KS/2022:46  

 

(KS) Ombudgetering av investeringsanslag 2022 

 
Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att bevilja begärda ombudgeteringar av projektmedel inom 2022 års 

investeringsram, samt 

 

att totalutgifter av projektmedel som baseras på den beräknade totalutgiften 

beviljas. 
 
Reservation 

Joakim Larsson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
Sammanfattning av ärendet 

På grund av förändrade förutsättningar finns behov av ombudgeteringar av 

projektmedel inom 2022 års investeringsram hos Samhällsbyggnadsenheten 

och Kultur och Fritid. 

 

Inför fas planering inför genomförande och inför fas genomförande 

redovisas härmed underlag till beslut om totalutgift för projekt inom 

Samhällsbyggnad. 

 

Enligt 10 kap. 2 § LKBR ska investeringsredovisningen innehålla en samlad 

redovisning av kommunens investeringsverksamhet. 

Investeringsredovisningen gör det möjligt för fullmäktige att jämföra 

beslutade/beräknade totalutgifter och anslag med utfall. 

 

Definitionen nedan för färdigställande av fleråriga investeringsprojekt är:  

Beslutad totalutgift= förkalkyl/medgiven investeringsram, (ej budget 

eller anslag)  

Beräknad totalutgift= Prognostiserad totalutgift vid rapporttillfället 
 
Beslutsmotivering 

På grund av förändrade förutsättningar begärs ombudgeteringar av 

projektmedel inom 2022 års investeringsram hos Samhällsbyggnadsenheten 

från projekt 1222 med en totalsumma på 8 000tkr till projekt 1270, 1107, 

1106, 1846, 1121, 1211 och 1235.  
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Barnrättskonsekvenser 

Projekten ska involvera medborgare och unga att skapa trygghet kring 

offentliga platser.  

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inför fas planering inför genomförande och fas genomförande redovisas 

nedan underlag till beslut om totalutgift för projekt inom Samhällsbyggnad.  

 

På grund av förändrade förutsättningar finns behov av ombudgeteringar av 

projektmedel inom 2022 års investeringsram hos Samhällsbyggnadsenheten 

och Kultur och Fritid. 

 

Kultur och Fritid 

Projekt 1298 

Vattenledning till snökanon anslag 590 000 kr 

Förbrukat under 2021 29 290 kr 

Återstår att överföra till 2022 kr 560 710 kr 

Projekt 1298 

Ansvar 46202  

Verksamhet 4210 

 

Samhällsbyggnadsenheten 

Projekt 1222 Tierps resecentrum - Inför fas planering inför 

genomförande 
 

Projekt 1222 Tierps resecentrum med dnr: KS2021/1023 har en beräknad 

totalutgift på 10 000 tkr. Projektet beräknas pågå 2022 till 2023. Därmed 

kan delar av budgeten för 2022 omfördelas till projekt 1270, 1107, 1106, 

1846, 1121, 1211 och 1235 med en totalsumma på 8 000 tkr.  

 

Projekt 1222  Tierps resecentrum 

Ansvar 13104  Chef Samhällsbyggnad 

Verksamhet 3100  Kommunala gator och vägar 

Ram 2022   10 000 tkr 

Beslutad totalutgift  ej beslutad 

Beräknad totalutgift   10 000 tkr 

Behov 2022   2 000 tkr 

 

Omföring till investeringsprojekt 1270, 1107, 1106, 1846, 1121, 1211 och 

1235 med 8 000 tkr enligt specifikation nedan: 

 

Projekt 1270 Konstnärlig gestaltning Örbyhus stationsområde - Inför 

fas planering inför genomförande 
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I samarbete med Kultur och fritid planeras ett genomförande av konstnärlig 

gestaltning i tunneln vid järnvägsstationen i Örbyhus. Projektet ska 

involvera medborgare och unga att skapa större trygghet kring platsen.  

 

Se behovsutredning enligt diarienummer KS 2021/1013  

 

Projektet totalutgift beräknas till 630 tkr och beräknas pågå under 2022-

2023. Under 2022 finns ett behov av 100 tkr. Budget för 2022 omföres från 

projekt 1222 Tierps resecentrum. 

 

Projekt 1270 Konstnärlig gestaltning Örbyhus stationsområde 

Ansvar 13104  Chef Samhällsbyggnad 

Verksamhet 3190  Kommunala konstr.byggn 

Ram 2022   0 tkr 

Beräknad totalutgift  630 tkr 

Behov 2022   100 tkr 

 

Omföring till investeringsprojekt 1270, 100tkr från projekt 1222 Tierps 

resecentrum 

 

Projekt 1107 G/C-Väg Örbyhus Upplanda -Inför fas genomförande 
 

Inför fas genomförande behöver Projektet 1107 G/C-Väg Örbyhus 

Upplanda ytterligare medel under 2022. I dagsläget förutspås beslutad 

totalutgift på 3 000tkr enligt 2021-09-07, § 170 Dnr 2021/672 uppnås.   

 

Behov av 1 371tkr ombudgeteras inom 2022 års investeringsram enligt 

nedan: 

 

Projekt 1107  G/C-Väg Örbyhus Upplanda 

Ansvar 13104  Chef Samhällsbyggnad 

Verksamhet 3100  Kommunala gator och vägar 

Ram 2022   1500 tkr 

Beslutad totalutgift  3000 tkr 

2021-09-07, § 170 Dnr 2021/672  

Behov 2022   2 871 tkr 

 

Omföring till investeringsprojekt  1107, 1 371 tkr från projekt 1222 

Tierps resecentrum 

 

Projekt 1106 G/C Strömsbergsvägen -Inför fas genomförande 
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Projektet 1106 G/C Strömsbergsvägen har efter anbudsutvärdering behov av 

en totalutgift på 4 400tkr då projektets komplexitet ökade under 

projekteringen då förutsättningar som ej var kända uppkom.  

 

Behov av 2 552tkr ombudgeteras inom 2022 års investeringsram enligt 

nedan: 

 

Projekt 1106  G/C Strömsbergsvägen 

Ansvar 13104  Chef Samhällsbyggnad 

Verksamhet 3100  Kommunala gator och vägar 

Ram 2022   1 500 tkr 

Beslutad totalutgift  3 000 tkr 

2021-09-07, § 170 Dnr 2021/672 

Beräknad totalutgift   4 400 tkr  

Behov 2022   4 052 tkr 

 

Omföring till investeringsprojekt 1106,  2 552tkr från projekt 1222 

Tierps resecentrum 

 

Projekt 1846 G/C Tobo-Örbyhus -Inför fas genomförande 
 

Projektet 1846 G/C Tobo-Örbyhus har efter anbudsutvärdering behov av en 

totalutgift på 1 800tkr då projektets komplexitet ökade under projekteringen 

då förutsättningar som ej var kända uppkom.  

 

Behov av 1 716tkr ombudgeteras inom 2022 års investeringsram enligt 

nedan: 

 

Projekt 1846  G/C Tobo-Örbyhus 

Ansvar 13104  Chef Samhällsbyggnad 

Verksamhet 3100  Kommunala gator och vägar 

Ram 2022   0 tkr 

Beslutad totalutgift  1 300 tkr 

2021-02-16 §18 dnr 2021/100 

Beräknad totalutgift   1 800 tkr  

Behov 2022    1 716 tkr 

 

Omföring till investeringsprojekt 1846,  1 716 tkr från projekt 1222 

Tierps resecentrum 

 

Projekt 1121 Trollsjön infrastruktur- Inför fas genomförande 
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Projektet 1121 Trollsjön infrastruktur har efter anbudsutvärdering behov av 

en totalutgift på 1 600 tkr då projektets komplexitet ökade under 

projekteringen då förutsättningar som ej var kända uppkom.  

 

Behov av 800 tkr ombudgeteras inom 2022 års investeringsram enligt 

nedan: 

 

Projekt 1121  Trollsjön infrastruktur 

Ansvar 13104  Chef Samhällsbyggnad 

Verksamhet 3100  Kommunala gator och vägar 

Ram 2022   300 tkr 

Beräknad totalutgift   1 600 tkr 

Behov 2022   1 100 tkr 

 

Omföring till investeringsprojekt  1121, 800 tkr från projekt 1222 

Tierps resecentrum 

 

Projekt 1211 Utveckling lekplatser 2022 –Årligt ramanslag 
 

Inför 2022 har projektet 1211 Utveckling lekplatser 2022 blivit tilldelat 500 

tkr. För att kunna fullfölja Tierps kommuns  lekplatsplan sedan behövs 

ytterligare 561 tkr under 2022.  

 

Behov av 561 tkr ombudgeteras inom 2022 års investeringsram enligt 

nedan: 

 

Projekt 1211  Utveckling lekplatser 2022 

Ansvar 13104  Chef Samhällsbyggnad 

Verksamhet 4110  Lekplatser 

Ram 2022   500 tkr 

Beslutad ramanslag 2022 enl plan 500 tkr 

Beräknat årligt ramansl 2022 1 061 tkr  

Behov 2022   1 061 tkr 

 

Omföring till investeringsprojekt 1211,  561 tkr från projekt 1222 

Tierps resecentrum 

 

Projekt 1235 Trafikanordningar –Årligt ramanslag 
 

Inför 2022 har projektet 1235 Trafikanordningar behov av ytterligare 900 

tkr enligt behovsutredning, för två hänvisningsplatser vid infarterna till 

Siggbo Företagspark samt en till Wallskoga företagsområde.  

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2022-02-01 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 

    

21 

 

Behov av 900 tkr ombudgeteras inom 2022 års investeringsram enligt 

nedan: 

 

Projekt 1235  Trafikanordningar 2022 

Ansvar 13104  Chef Samhällsbyggnad 

Verksamhet 3150  Trafikanordningar 

Ram 2022   125 tkr 

Beslutad ramanslag 2022 enl plan 125 tkr 

Beräknad årligt ramansl 2022 1 025tkr  

Behov 2022   1 025 tkr 

 

Omföring till investeringsprojekt 1235,  900 tkr från projekt 1222 

Tierps resecentrum 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

 
Yrkande 

Joakim Larsson (SD) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 

kommunstyrelsen besluta 

 

att avslå ombudgetering av investeringsanslag i de delar som berör 1106 och 

1107, samt 

 

att i övrigt besluta enligt liggande förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande ställer propositionsordning som godkänns av kommunstyrelsens 

arbetsutskott.  

 

Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Joakim Larssons 

(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 

liggande förslag. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 

Beslutet skickas till  

 Chef Samhällsbyggnadsenheten  

 Chef Medborgarservice 

 Ekonom Medborgarservice 

 Ekonomichef 

 Chef Kultur och Fritid 

 Ekonom Kultur och Fritid 
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§ 9 
Dnr KS/2021:391  

 

(KS) Fortsatt process fastighetsutredningen 

 
Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att frågan om ställningstagande till de två alternativ som rekommenderas i 

fastighetsutredningen KS 2021/391 flyttas fram och behandlas senast vid 

kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Vid kommunstyrelsen 30 november § 265 fattades beslut om att frågan om 

ställningstagande till de två alternativ som rekommenderas i 

fastighetsutredningen KS 2021/391 skulle behandlas senast vid 

kommunfullmäktiges sammanträde 1 mars samt, att kommundirektören fick  

i uppdrag att ordna koncerngemensamma ekonomiska 

informationsseminarier för att möta politikens behov av ytterligare 

information om ekonomiska konsekvenser på kort och lång sikt för de av 

fastighetsutredningens redovisade två möjliga alternativen. 

 

Externa konsulter har direktupphandlats för att genomföra uppdraget. För att 

kunna genomföra uppdraget behöver indikativa värden för berörda 

fastigheter tas fram och sammanställas, detta kommer att genomföras av 

auktoriserad fastighetsvärderare till en kostnad av 120 tkr. Därefter 

genomförs en ekonomisk och skatterättslig konsekvensanalys av 

advokatbyrå inom skatte- och fastighetsrätt, beräknad kostnad 210 tkr. 

Slutförandet av uppdragen beräknas klart månadsskiftet mars/april. 

 

Förslaget till beslut är därför att ställningstagande till de två alternativen 

behandlas senast vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni.  
 
Beslutsmotivering 

Extern konsult är direktupphandlad och har inte möjlighet att genomföra 

utredning och presentera resultat förrän månadsskiftet mars/april. För att  

kunna genomföra koncerngemensamma ekonomiska informationsseminarier 

i god tid innan beslut behöver därmed den tidigare fastställda processen 

flyttas fram. Dessa seminarier utgör en fördjupad information i ärendet 

vilket är en viktig grund inför beslut.   
 
Barnrättskonsekvenser 

Barn och unga bedöms inte påverkas direkt av beslutet om en fortsatt 
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process i fastighetsutredningen. 
Mål och uppdrag 

I budget för 2020 gavs ett uppdrag att utreda om och i så fall hur 

kommunens ska gå vidare med överflytten av de egna fastigheterna till 

TKAB utifrån rådande förutsättningar. 

Vid KS 2021-10-19 gavs kommundirektör i uppdrag om att presentera 

förslag på process framåt §194, 2021.  

Processen presenterades och fastställdes§ 265 vid KS 2022-11-30, ärendet 

ska enligt det beslutet behandlas i kommunfullmäktiges sammanträde mars 

2022. Detta är inte möjligt att genomföra då extern konsult beräknas vara 

klar med analys och slutsatser vid månadsskiftet mars/april.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Resurser för koncerninterna seminarier bedöms rymmas inom befintlig  

budget. Kostnader för konsultarvode bedöms uppgå till totalt ca 

330 000 kr. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 § 265 Förslag till fortsatt process i fastighetsutredningen  

 § 194 Information om fastighetsutredning 

 

Beslutet skickas till  

 Kommundirektör 
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§ 10 
Dnr KS/2021:850  

 

(KF) Reglemente för kommunalt pensionärsråd 

 
Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 

kommunfullmäktige besluta 

 

att fastställa Reglemente för kommunalt pensionärsråd. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Det kommunala pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig 

information mellan företrädare för pensionärernas organisationer och 

kommunen. Reglementet för det kommunala pensionärsrådet fastställdes i 

kommunfullmäktige ärende § 128/2010. Reglementet har under hösten 2021 

genomgått en revidering. 

 

Reglementet har diskuterats under pensionärsrådets två sammanträden under 

hösten 2021. Ändringar som gjorts innefattar i korthet följande:  

 Ett inledande stycke har lagts till som ger en bakgrund till varför 

rådet finns.  

 Tidigare framgick av reglementet att antalet ledamöter fastställs av 

kommunstyrelsen baserat på antalet medlemmar i respektive 

pensionärsorganisation. Detta har ändrats så att antalet ledamöter 

och ersättare från varje pensionärsorganisation i förväg är fastställt i 

reglementet, vilket är i samklang med hur det fungerar i praktiken i 

dagsläget.  

 Nomineringarna ska inkomma 1 november inför ny mandatperiod i 

stället för som tidigare 1 december. Detta för att passa med 

kommunstyrelsens sammanträden.  

 Ett tillägg har gjorts att geografisk och jämställd representation ska 

eftersträvas.  

 Diverse språkliga förtydliganden och formaliaändringar har gjorts. 
 
Barnrättskonsekvenser 

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 

beslutet. 
 
Mål och uppdrag 

Ett välfungerande kommunalt pensionärsråd bidrar till att uppnå delmål 16.1 

Medborgarnas delaktighet i kommunens verksamhet och utveckling ska öka 

samt delmål 10.7 Verka för att alla människor, oavsett kön, 
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funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk ställning, 

blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 Reglemente för kommunalt pensionärsråd 

 Protokollsutdrag från kommunalt pensionärsråd 2021-12-06 - § 20 

Revidering av Pensionärsrådets reglemente 

 

Beslutet skickas till  

 Ordförande för pensionärsrådet  

 Sekreterare för pensionärsrådet  

 Enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling 

 Utredare/utvecklare  
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§ 11 
Dnr KS/2021:851  

 

(KF) Reglemente för rådet för funktionshinderfrågor 

 
Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 

kommunfullmäktige besluta 

 

att fastställa Reglemente för rådet för funktionshinderfrågor. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Det kommunala rådet för funktionshinderfrågor är ett organ för samråd och 

ömsesidig information mellan företrädare för kommunala 

funktionshinderorganisationer och kommunen. Reglementet för rådet för 

funktionshinderfrågor fastställdes i kommunfullmäktige ärende § 75/2013. 

Reglementet har under hösten 2021 genomgått en revidering. 

 

En workshop och genomgång av reglementet har hållits med rådet för 

funktionshinderfrågor under två av deras sammanträden under hösten 2021. 

Ändringar som gjorts innefattar i korthet följande:  

 Det inledande stycket har utvecklats, och visar nu kopplingen mellan 

det nationella målet för funktionshinderpolitiken och kommunens 

råd för funktionshinderfrågor.  

 Processen att nominera representanter till rådet har ändrats. Antalet 

ledamöter från funktionshinderorganisationerna fastställs nu inte på 

förhand. I stället får alla funktionshinderorganisationer verksamma i 

kommunen frågan om de vill nominera en ledamot och en ersättare. 

Samarbetsorganisationen Funktionsrätt Tierp ansvarar för detta. 

Kommunstyrelsen fastställer därefter antalet ledamöter baserat på 

inkomna nomineringar. Detta säkerställer att alla organisationer har 

möjligheten att vara representerade vilket är viktigt eftersom många 

olika perspektiv behöver synliggöras i frågor som rör personer med 

funktionsnedsättning.  

 Enligt det nya reglementet har ersättare endast närvarorätt då en 

ledamot har förhinder att delta vid sammanträdet.  

 Nomineringarna ska inkomma 1 november inför ny mandatperiod i 

stället för som tidigare 1 december. Detta för att passa med 

kommunstyrelsens sammanträden.  

 Ett tillägg har gjorts att jämställd representation ska eftersträvas.  

 Diverse språkliga förtydliganden och formaliaändringar har gjorts. 
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Barnrättskonsekvenser 

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 

beslutet. 
 
Mål och uppdrag 

Ett välfungerande råd för funktionshinderfrågor bidrar till att uppnå delmål 

16.1 Medborgarnas delaktighet i kommunens verksamhet och utveckling 

ska öka samt delmål 10.7 Verka för att alla människor, oavsett kön, 

funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk ställning, 

blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. 
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 Reglemente för rådet för funktionshinderfrågor 

 Protokollsutdrag Rådet för funktionshinderfrågor 2021-12-07, § 27  

Reglementet för Rådet för funktionshinderfrågor 

 

Beslutet skickas till  

 Ordförande för rådet för funktionshindradefrågor 

 Sekreterare för rådet för funktionshindradefrågor 

 Enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling 

 Utredare/utvecklare  
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§ 12 
Dnr KS/2022:50  

 

(KS) Uthyrning av padelbanor och tennisbana 

 
Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

 

att uppdra till kommundirektören att initiera upphandling av drift och 

underhåll av kommunens padelbanor och tennisbana bredvid 

Gammelgården, samt  

 

att i upphandlingen säkra att Kultur och Fritid samt Skola kan nyttja 

banorna kostnadsfritt enligt överenskomna tider. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Under 2021 driftsatte Kultur och Fritid två nya padelbanor samt en 

renoverad tennisbana i Järnbruksparken i Tierp. Banorna var mycket 

efterlängtade i kommunen och redovisade över 300 tkr i driftöverskott 2021 

trots att verksamheten inte bedrevs hela säsongen. Kommunen bör dock inte 

bedriva konkurrerande verksamhet gentemot näringslivet. Därför föreslås 

denna upphandling genomföras, men stor hänsyn ska tas till kommunens 

önskemål om tillgänglighet för framför allt Kultur och Fritid och Skola. 

Förslaget är att verksamhetsöverflytt görs per 1 maj alternativt 1 juni 2022. 
 
Beslutsmotivering 

Kommunen bör inte bedriva konkurrerande verksamhet gentemot 

näringslivet.  
 
Barnrättskonsekvenser 

I och med att Kultur och Fritid och Skola enligt avtal ska erbjudas tider att 

nyttja banorna kostnadsfritt säkras barn och ungdomars tillgång till idrott- 

och fritidsaktiviteter.  
 
Mål och uppdrag 

Arbetet bidrar till uppfyllelse av uppdrag 6.4c Översyn och effektivisering 

av lokaluthyrning, hyror och avgifter inom Kultur och fritidsverksamheten. 

samt delmål 8.4 8.4 Verka för att bibehålla och öka antalet företag och 

stärka positiva attityder till entreprenörskap och företagande. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Upphandlat avtal ska grunda sig på kostnadstäckning för kommunen.  
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Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 

Beslutet skickas till  

 Upphandlingsenheten 

 Chef Kultur och Fritid 

 Ekonomichef 
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§ 13 
Dnr KS/2022:49  

 

(KF) Humlepriset - ett pris i Pekens anda 

 
Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 

kommunfullmäktige besluta 

 

att inrätta Humlepriset – ett pris i Pekens anda och att anta Riktlinje för 

Humlepriset - ett pris i Pekens anda. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att utse Xxx XXX och Xxx XXX att ingå i juryn tillsammans med två 

tjänstepersoner från Kultur och Fritid som bereder ärendet fram till dess att 

ordförande och vice ordförande i föreningsrådet har utsetts, samt  

 

att beslutet gäller under förutsättning av kommunfullmäktige beslutar enligt 

första att-satsen.  

 
Sammanfattning av ärendet 

Jonas Nyberg (S) föreslog i en motion den 25 maj 2020 att Tierps kommun 

skulle inrätta ett nytt pris i Peken, Per-Erik Karlssons anda. Den  28 juni 

2021 beslutade kommunfullmäktige att bifalla motionen samt att ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ramverk för priset. Kultur och Fritid 

har tagit fram ett förslag till riktlinjer för priset som finns bifogade i ärendet.  

 

Förslaget i riktlinjen är att juryn som bereder ärendet ska bestå av 

ordförande och vice ordförande från föreningsrådet samt två tjänstepersoner 

från Kultur och Fritid. I och med att ordförande och vice ordförande i 

föreningsrådet ännu inte har utsetts är förslaget till beslut att XXX och 

XXXX ingår i juryn fram till dess att ordförande och vice ordförande i 

föreningsrådet har utsetts.  
 
Barnrättskonsekvenser 

Priset syftar till att uppmärksamma personer som haft ett omfattande och 

långvarigt engagemang i Tierps föreningsliv och samhälle. Ett rikt 

föreningsliv och aktivt civilsamhälle är väsentligt för att skapa mötesplatser 

för såväl barn som vuxna. I artikel 15 i FN:s barnkonvention står det att barn 

har rätt att delta i föreningar och fredliga sammankomster. 
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Mål och uppdrag 

Beslutet bidrar till att uppfylla delmål 6.4.a Ökat deltagande i det lokala 

föreningslivet ska stödjas då brobyggandet mellan människor via den ideella 

sektorn är nyckeln till att möta de utmaningar som pågående 

värderingsförändringar ger upphov till. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

År 2022 kommer kostnaden för priset att hanteras inom ramen för Kultur 

och Fritid då pandemin inneburit inställd verksamhet. År 2023 och framåt 

kommer kostnaden för priset ingå i ordinarie budgetberedning.  
 
Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 Riktlinjer till Humlepriset – ett  pris i Pekens anda 
 

Beslutet skickas till  

 Chef Kultur och Fritid  
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§ 14 
Dnr KS/2022:113  

 

(KS) Nyttjande av konceptet Roligaste Sommarjobbet 2022 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att under sommaren 2022 anlita Roligaste Sommarjobbet (RS, Rookie 

Startup) för att erbjuda 30 ungdomar sysselsättning, samt 

 

att deltagande i Roligaste Sommarjobbet finansieras av generella KS-medel. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Under tidigare år har vi inom Tierps kommun samt de kommunala bolagen 

erbjudit feriearbeten för ca 120 ungdomar i årskurs 9 på grundskolan, 

årskurserna 1 och 2 på gymnasiet.  

 

Under år 2020 fick vi till följd av Corona enbart ihop 50 platser. Under året 

2021 var läget ännu svårare på grund av flera restriktioner. Under året 2022 

är bedömningen likvärdig. För att leva upp till Folkhälsomyndigheten och 

smittskyddets nationella och lokala krav samt rekommendationer om att 

arbeta hemifrån, undvika resande med kollektivtrafik samt trängsel så 

kommer vi året 2022 inte att kunna erbjuda platser inom våra verksamheter. 

 

Roligaste Sommarjobbet kostar 7980 kr exkl. moms kr per deltagare. 

Företaget sköter då rekrytering av deltagare och handledning för dessa i fyra 

veckor. 

 

Lars Ingeberg, chef Medborgarservice och näringslivschef, informerar 

muntligt om ärendet på kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 februari  

2022. Ledamöterna har möjlighet att ställa frågor. 

 

Beslutsmotivering 

Det är av yttersta vikt att följa krav och rekommendationer för att bromsa 

den pågående pandemin samt ändå stötta ungdomar i Tierps kommun inför 

yrkeslivet. 

 

Barnrättskonsekvenser 

Att anlita Roligaste Sommarjobbet (Rookie Startup) ger några ungdomar 

möjlighet att prova på att starta eget. 
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Mål och uppdrag 

Beslutet bidrar till arbetet med delmål 8.4 Verka för att bibehålla och öka 

antalet företag och stärka positiva attityder till entreprenörskap och 

företagande. 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förslaget är att använda generella KS-medel för att täcka kostnaden för 30 

ungdomars deltagande i Roligaste Sommarjobbet. Då ligger Tierps kommun 

på lika antal som grannkommuner. 

 

Beslutsunderlag 

 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 Bilaga - RS SOCIAL ENTREPRENEUR 

 

Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 

 Ekonomichefen 

 Kommundirektören 

 Verksamhetschef Medborgarservice 
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