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Tid och plats  15 februari 2022, kl.13:00 - 16:30, ajournering 13:55 - 14:00 och  
 15:05 - 15:15, digitalt sammanträde 
Paragrafer § 1 - § 46 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2022-02-17 Anslaget tas ner: 2022-03-11 

Protokollets förvaringsplats  Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Jonas Nyberg 

Beslutande   
 

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

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

 

Beslutande ersättare   Marie-Louise Rindå (S) 
Christina Holmström (S) 

Övriga närvarande  
 
 

Ersättare Yaqub Ahmed (C) 
Carola Fredén (M) 
Erik Kolm (C) 
Sven Lokander (M) 
Lars Svensk (KD) 
Jenny Lundström (MP) §§ 1-4, 6-46 

Gunnar Jansson (S) 
Matilda Svahn (S)  
Elisabeth Rosengren (V) 
Maj-Louise Ljungmark (SD) 

Tjänstemän och övriga Evelina Håkansson, sekreterare 
Helena Carlsson, kommundirektör 
Charlotta Heimersson, NEDA § 2 
Maria Nilsson, kundansvarig § 3 
Teresia Hamberg, kundansvarig § 3 
 

Catrin Alvinder, samhällsplanerare § 5  
Tony Borselius, redovisningschef §§ 6, 38 
Tommy Kjärsgård,  
fastighetssamordnare § 31 
Anna Persson, t.f. chef  
Tillväxt och samhällsbyggnad § 43 

   
Underskrifter 
 Sekreterare 
 
    Evelina Håkansson 

 
 
 Ordförande 
 
    Sara Sjödal 
 
 
 Justerande 
 
    Jonas Nyberg   
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Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  

 
 Upprop   
 
 Val av justerare, Jonas Nyberg den 

17/2, kl. 13:00 
  

 
§ 1 Godkännande av föredragningslistan KS/2022:66  
 
§ 2 Information från Nedre Dalälvens 

Intresseförening och NEDAB 
KS/2022:67  

 
§ 3 Internkontroll av delegationsbeslut KS/2022:36  
 
§ 4 Redovisning av delegationsbeslut KS/2022:36  
 
§ 5 Information om Trafikverkets förslag 

till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 

KS/2022:67  

 
§ 6 Information om preliminärt årsbokslut KS/2022:67  
 
§ 7 Redovisning av inkomna beslut och 

skrivelser 
KS/2022:73  

 
§ 8 Anmälan av ordförandebeslut - 

Montering av laddbox i fastighet 
KS/2022:68, 
KS/2021:1031 

 

 
§ 9 Anmälan av ordförandebeslut - 

Planavtal - Ändring av detaljplan 1051 - 
Norra stationsområdet 

KS/2022:68, 
KS/2022:151 

 

 
§ 10 Anmälan av ordförandebeslut - 

SEKRETESS 
KS/2022:70  

 
§ 11 Anmälan av beslut fattade med 

kompletterande beslutsrätt av 
förordnade ledamöter 

KS/2022:69  

 
§ 12 Förordnande av ledamöter avseende 

icke delegeringsbara beslut enligt Lagen 
om vård av missbrukare i vissa fall 
(LVM) och Lagen om vård av unga 
(LVU) 

KS/2022:121  
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§ 13 Återrapporteringen av organiserade 
företagsbesök 

KS/2022:64  

 
§ 14 Bemyndigande att underteckna 

handlingar 
KS/2022:126  

 
§ 15 Revidering av kommunstyrelsens 

delegationsordning - Borttag av punkt 
U005 

KS/2021:49  

 
§ 16 Revidering av kommunstyrelsens 

delegationsordning - OmBaF002 
KS/2021:49  

 
§ 17 Revidering av kommunstyrelsens 

delegationsordning - Ushb003 
KS/2021:49  

 
§ 18 Förlängning år 2022 projekt Fossilfritt 

2030 
KS/2021:981  

 
§ 19 Överenskommelse om Idéburet 

offentligt partnerskap (IOP) mellan 
Tierps kommun och Brottsofferjouren i 
Uppsala län 

KS/2021:980  

 
§ 20 Särskilt driftbidrag för anskaffande av 

redskap till enskilda vägar 
KS/2021:912  

 
§ 21 Tillsynsplan för alkohollagen, lag om 

tobak och liknande produkter samt 
läkemedelslagen i Tierps kommun 
2022-2023 

KS/2022:44  

 
§ 22 Tillsynsplan och behovsutredning för 

miljö- och hälsoskydd och strålskydd i 
Tierps kommun 2022-2024 

KS/2022:44  

 
§ 23 Tillsynsplan och behovsutredning för 

offentlig livsmedelskontroll i Tierps 
kommun 2022-2024 

KS/2022:44  

 
§ 24 Tillsynsplan för plan- och bygglagen i 

Tierps kommun 2022 
KS/2022:45  

 
§ 25 Ansökan om utdömande av vite EDP 2020-174  
 
§ 26 Svar på remiss - Handlingsplan 

klimatanpassning 2022-2027 
KS/2021:921  
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§ 27 Svar på remiss -  Utkast till 
lagrådsremiss Anpassningar till EU:s 
marknadskontrollförordning 

KS/2021:994  

 
§ 28 Svar på remiss - Tillstånds- och 

tillsynsansvaret för Försvarets 
radioanstalts hantering av brandfarliga 
och explosiva varor 

KS/2021:923  

 
§ 29 Svar på remiss - Förslag till Region 

Uppsalas kulturplan 2023-2026 
KS/2021:1033  

 
§ 30 Remiss- Trafikverkets Förslag till 

nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 

KS/2021:987  

 
§ 31 Lokalförändring - Skärplinge 

brandstation och Söderfors brandstation 
KS/2021:957, 
KS/2021:958 

 

 
§ 32 Ombudgetering av investeringsanslag 

2022 
KS/2022:46  

 
§ 33 Fortsatt process fastighetsutredningen KS/2021:391  
 
§ 34 Uthyrning av padelbanor och tennisbana KS/2022:50  
 
§ 35 Nyttjande av konceptet Roligaste 

Sommarjobbet 2022 
KS/2022:113  

 
§ 36 Interkommunal ersättning och bidrag till 

enskild verksamhet 2022 
KS/2022:141  

 
§ 37 (KF) Redovisning av ej besvarade 

motioner 2022 
KS/2022:125  

 
§ 38 (KF) Riktlinje för ekonomisk styrning KS/2021:1005  
 
§ 39 (KF) Riktlinje för 

exploateringsredovisning 
KS/2021:1007  

 
§ 40 (KF) Riktlinje för investeringar KS/2021:1006  
 
§ 41 (KF) Reglemente för rådet för 

funktionshinderfrågor 
KS/2021:851  

 
§ 42 (KF) Reglemente för kommunalt 

pensionärsråd 
KS/2021:850  
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§ 43 (KF) Revidering av Plan- och 
bygglovstaxa inklusive kart- och 
mättaxa 2022 

KS/2021:827  

 
§ 44 (KF) Humlepriset - ett pris i Pekens 

anda 
KS/2022:49  

 
§ 45 (KF) Fortsatta åtgärder för att mildra 

effekterna för det lokala näringslivet 
med anledning av coronaviruset 

KS/2022:167  

 
§ 46 Yttrande till PostNord gällande 

införandet av varannandagsutdelning 
KS/2022:182  
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§ 1 
Dnr KS/2022:66  
 
Godkännande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna föredragningslistan med förbehåll om att ordningen kan 
komma att ändras på grund av tidschemat för föredragande handläggare. 
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§ 2 
Dnr KS/2022:67  
 
Information från Nedre Dalälvens Intresseförening och NEDAB 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Charlotta Heimersson informerar om Nedre Dalälvens Intresseförenings och 
NEDABs  verksamheter.  
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Presentation  
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§ 3 
Dnr KS/2022:36  
 
Internkontroll av delegationsbeslut 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Som ett led i internkontrollplanen får utsedd justerare på 
kommunstyrelsens sammanträde två gångar per år slumpmässigt välja två 
delegationsbeslut från delegationspärmen. 
 
Ansvariga enhetschefer/handläggare informerar om handläggningen av de 
valda delegationsbesluten på dagens sammanträde. Genomgången 
fokuserar på hur ärendegången ser ut, vilka överväganden som har gjorts, 
vilken typ av handlingar som ligger till grund för beslutet, vilken 
lagstiftning som är gällande i det specifika ärendet och annat av vikt för 
ärendets handläggning. Detta för att ge kommunstyrelsen förståelse för och 
för att kommunstyrelsen ska kunna kontrollera att delegationen fungerar. 
 
Enligt fastställd delegationsordning ska delegaterna anmäla 
delegationsbesluten till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har i 
kommunstyrelsens delegationsordning överlåtit beslutanderätt till utskott, 
ordföranden och tjänstemän. 
 
Valda delegationsbeslut på kommunstyrelsens sammanträde den 
19 oktober 2021 

• Sa Tr 005, Beslut om parkeringstillstånd, Beslut nr/år: 47/ 2021 
• OmFu008, Boendestöd enligt 4 kap 1 § SoL, Period: 2021-10-01- 

2022-09-30 
 
Delegationsbeslut ” OmFu008, Boendestöd enligt 4 kap 1 § SoL, Period: 
2021-10-01-2022-09-30” redovisades på kommunstyrelsens sammanträde 
den 30 november 2021 § 238. På grund av sjukdom flyttas redovisningen av 
delegationsbeslut ”Sa Tr 005, Beslut om parkeringstillstånd, Beslut nr/år: 
47” fram till kommunstyrelsens sammanträde den 15 februari 2022. 
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§ 4 
Dnr KS/2022:36  
 
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 2022:193 Period: 2021-11-01 – 2021-11-30 
Handlingsid: KS 2022:218 Period: 2021-12-01 – 2021-12-31 
 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser gällande LSS  
Handlingsid: KS 2022:192 Period: 2021-11-01 – 2021-11-30 
Handlingsid: KS 2022:216 Period: 2021-12-01 – 2021-12-31 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser gällande SoL  
Handlingsid: KS 2022:194 Period: 2021-11-01 – 2021-11-30 
Handlingsid: KS 2022:230 Period: 2021-12-01 – 2021-12-31 
 
Individ- och familjeomsorg  
Handlingsid: KS 2022:191 Period: 2021-11-01 – 2021-11-30  
Handlingsid: KS 2022.215 Period: 2021-12-01 – 2021-12-31 
 
Anställningsavtal  
Handlingsid: KS 2022:190 Period: 2021-11-01 – 2021-11-30 
Handlingsid: KS 2022:206 Period:  2021-12-01 – 2021-12-31 
Handlingsid: KS 2022:262 Period:  2022-01-01 – 2022-01-31 
 
Bostadsanpassningsbidrag  
Handlingsid: KS 2022:196 Period: Lista 11 
Handlingsid: KS 2022:217 Period: Lista 12 
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Fastställande av faderskap  
Handlingsid: KS 2022:257 Period: 2021-11-16 – 2022-01-31 
 
Parkeringstillstånd  
Handlingsid: KS 2022:258 Period: 2021-11-15 – 2022-01-15 
 
Färdtjänst  
Handlingsid:KS 2022:256 Period: 2021-11-15 – 2022-01-31 
 
Bygglov  
Handlingsid:KS 2022:260 Period: 2021-11-16 – 2022-02-01 
 
Miljö- och hälsoskydd  
Handlingsid:KS 2022:259 Period: 2021-11-16 – 2022-02-01 
 
Mark och exploatering  
Handlingsid:KS 2022:261 Period:  2021-11-16 – 2022-02-01 
 
Skolskjuts  
Handlingsid:KS 2022:204 Period:2021-09-23 – 2021-09-23 
Handlingsid:KS 2022.205 Period:2021-10-01 – 2021-10-01 
Handlingsid:KS 2022:269 Period: 2021-11-17 – 2022-01-30 
 
Övriga delegationsbeslut registrerade i Evolution och Lex 
Handlingsid: KS 2022:321 och 2022:322 Period: Anmälda till 
kommunstyrelsens sammanträde 15 februari 2022, lista 1 och lista 2/2022 
 
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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§ 5 
Dnr KS/2022:67  
 
Information om Trafikverkets förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Catrin Alvinder, samhällsplanerare infrastruktur, informerar om 
Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-
2033.  
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande  
• Ärende 30 – KS 2021:987 – Remiss - Trafikverkets Förslag till 

nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 
• Presentation 
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§ 6 
Dnr KS/2022:67  
 
Information om preliminärt årsbokslut 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomienheten har nu sammanställt ett preliminärt resultat för 2021. 
Resultatet är +75 mnkr en budgetavvikelse på 48 mnkr. Avvikelserna avser 
framför allt intäkter i form av skatter och bidrag, men även intäkter för 
exploatering bidrar till den positiva avvikelsen. Positiva avvikelser på 
kostnadssidan avser bl.a. pensionskostnader och personalförsäkring.  
 
De verksamheter som redovisar negativt resultat 2021 kommer vid 
kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde den 9 mars redogöra för 
vidtagna och pågående åtgärder för en budget i balans 2022. Informationen 
kommer även ges vid kommunstyrelsens sammanträde den 22 mars.  
 
Observera att informationen berör preliminärt bokslut 2021 och ej är 
behandlat av revisonen ännu.  
 
Tony Borselius, redovisningschef, informerar muntligt om ärendet på 
kommunstyrelsens sammanträde den 15 februari 2022. Ledamöterna har 
möjlighet att ställa frågor. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Bilaga - Preliminärt bokslut 2021 
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§ 7 
Dnr KS/2022:73  
 
Redovisning av inkomna beslut och skrivelser 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Inkomna beslut och skrivelser finns tillgängliga för kommunstyrelsens 
ledamöter och ersättare i appen GoodReader. Handlingarna läggs ut i appen 
löpande vart efter dem registrerats i kommunens diarieföringssystem.  
 
Det är upp till varje enskild ledamot att hålla sig uppdaterad om vilka 
handlingar som finns att tillgå. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
  
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Inkomna handlingar sedan utskicket av handlingar inför 

kommunstyrelsens senast sammanträde 
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§ 8 
Dnr KS/2022:68, KS/2021:1031  
 
Anmälan av ordförandebeslut - Montering av laddbox i fastighet 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ta anmälan av ordförandebeslut till protokollet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande ordförandebeslut har fattats av kommunstyrelsens ordförande med 
stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt Ks011 vid brådskande 
ärende; 
 

• Dnr KS/2021:1031, Yttrande avseende montering av laddbox i 
fastighet, 2021-12-20 

 
Beslutsunderlag 

• Ordförandebeslut enligt ovan  
 
Beslutet skickas till 

• Sekretariatet 
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§ 9 
Dnr KS/2022:68, KS/2022:151  
 
Anmälan av ordförandebeslut - Planavtal - Ändring av detaljplan 
1051 - Norra stationsområdet 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ta anmälan av ordförandebeslut till protokollet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande ordförandebeslut har fattats av kommunstyrelsens ordförande med 
stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt Ks011 vid brådskande 
ärende; 
 

• Dnr EDP 2021-777, Planavtal - Ändring av detaljplan 1051 - Norra 
stationsområdet,  2021-12-15 
 

Beslutsunderlag 
• Ordförandebeslut enligt ovan  

 
Beslutet skickas till 

• Sekretariatet 
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§ 12 
Dnr KS/2022:121  
 
Förordnande av ledamöter avseende icke delegeringsbara 
beslut enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 
och Lagen om vård av unga (LVU) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att förordna nedanstående ledamöter i kommunstyrelsen, att fatta beslut på 
kommunstyrelsens vägnar enligt 6 §, 6 a §, 9 §, 11 § 1 och 2 st, 14 § 2 st 1 
och 2 p, 27 § 2 st, 43 § 2 st LVU (Lagen om vård av unga) och 13 § LVM 
(Lagen om vård av missbrukare),  
 
Viktoria Söderling (S)  
Barbro Wiklund (S)  
Åsa Sikberg (M)  
Linda Friberg (S)  
Alexander Karlsson (V)  
Anders Hällbom (MP)  
Emma Lokander (M)  
Alfred Mujambere (L)  
Lotta Carlberg (C), samt  
 
att tidigare beslut fattat av kommunstyrelsen § 89/2021 upphör att gälla.  
 
Reservation 
Joakim Larsson (SD) och Klas Jakobsson (SD) reserverar sig till förmån för 
eget yrkande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialtjänstlagens begränsningar (10:4-6 SoL) innebär att i vissa frågor får 
beslut fattas endast av utskott och i vissa frågor av kommunstyrelsen i sin 
helhet. I 10 kap. 4 och 5 §§ SoL finns bestämmelser om vilka beslut som 
inte är möjliga att delegera till andra än utskott samt beslut som inte är 
delegerbara. I 10 kap. 6 § SoL regleras den kompletterande beslutanderätten 
som innebär att kommunstyrelsens ordförande enligt lag har rätt att fatta 
beslut i angivna frågor när kommunstyrelsens eller utskottets beslut inte kan 
avvaktas. Det är i dessa fall inte fråga om beslutad delegering utan 
beslutanderätten följer direkt genom lag.  
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Kommunstyrelsen kan även förordna kompletterande beslutanderätt till 
annan ledamot. Ledamöter som förordnats ska vara namngivna. 
 
Även enligt 6 kap. 39 § kommunallagen får kommunstyrelsen uppdra åt 
ordföranden eller annan ledamot att besluta i ärenden som är så brådskande 
att kommunstyrelsens beslut inte kan avvaktas. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Joakim Larsson (SD) yrkar att även han förordnas att fatta beslut på 
kommunstyrelsens vägnar enligt 6 §, 6 a §, 9 §, 11 § 1 och 2 st, 14 § 2 st 1 
och 2 p, 27 § 2 st, 43 § 2 st LVU (Lagen om vård av unga) och 13 § LVM 
(Lagen om vård av missbrukare.  
 
Bifall 
Lotta Carlsberg (C) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Avslag 
Lotta Carlberg (C) yrkar avslag till Joakim Larssons (SD) yrkande.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Joakim Larssons 
(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande 
förslag. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande  
 
Beslutet skickas till 

• Administrativ assistent Ledningsstöd  
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§ 13 
Dnr KS/2022:64  
 
Återrapporteringen av organiserade företagsbesök 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna återrapporteringen av organiserade företagsbesök. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun gör kontinuerligt företagsbesök som genomförs av  
tjänstemän från enheten Näringsliv och turism tillsammans med  
kommunpolitiker. Målet är att genomföra minst fyra organiserade  
företagsbesök i månaden och till varje besök finns ett färdigt frågeformulär  
som fylls i.  
 
Syftet med besöken är att företagets tankar, idéer och synpunkter skall  
protokollföras och sedan redovisas för kommunstyrelsen för att skapa en  
tydligare koppling mellan näringslivet och politiken. Företagen kan själva  
anmäla sig på kommunens hemsida och kan då meddela om de önskar att  
någon speciell fråga skall diskuteras under mötet eller om en viss funktion  
från kommunen skall delta. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Sammanställning av organiserade företagsbesök  
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§ 14 
Dnr KS/2022:126  
 
Bemyndigande att underteckna handlingar 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att utse nedanstående personer och ersättare för dessa med bemyndigande 
att underteckna handlingar enligt nedan från och med den 16 februari 2022, 
samt  
 
att tidigare beslut enligt kommunstyrelsen § 214/2022 upphör att gälla från 
och med den 16 februari 2022.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av förändringar på tjänster i kommunens verksamhet  
revideras vilka som har bemyndigande att underteckna handlingar. 
 
Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar 
som krävs för verkställighet av kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma 
Lokander i förening med kommundirektör Helena Carlsson eller 
ekonomichef Veikko Niemi.  
 
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 
tillförordnad chef 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  
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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.  
 
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.  
 
Beslutsunderlag 

• 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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§ 15 
Dnr KS/2021:49  
 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning - Borttag 
av punkt U005 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag, samt 
 
att ändringen gäller från och med 18 februari 2022.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Delegation enligt kommunallagen innebär att rätten att besluta i ett visst 
ärende eller i en grupp av ärenden flyttas över från det organ som har den 
självständiga beslutanderätten till någon annan (6 kap. 37-39 §§ samt 7 kap. 
5-7 §§ KL). Det kan vara en förtroendevald, ett utskott eller en anställd. Den 
som medges sådan överflyttad beslutanderätt 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.  
 
En delegation måste tolkas restriktivt eftersom det utgör ett undantag från 
huvudregeln om vem som ska fatta beslut (ansvarig nämnd/KS). För att vara 
gällande måste beslutanderätten därför vara uttryckligen delegerad. I 
förarbetena till KL, prop. 2016/17:171, s. 206, anges att när nämnden 
delegerar sin beslutanderätt ska den klart ange vilken beslutanderätt som 
delegeras och till vem beslutanderätten överlåts. Någon analog tolkning av 
omfattningen av ett delegationsbemyndigande eller till vem det ges bör 
därmed inte heller vara tillåten. 
 
Kommunstyrelsen kan – med undantag för när delegation inte är tillåten 
enligt 6 kap. 38 § KL – delegera beslutsrätt till bland annat ett utskott. För 
utskotten föreligger ingen rätt till vidaredelegation (jfr vad som gäller 
delegation för förvaltningschef i 7 kap. 6 § KL). Är ett utskott förhindrat att 
fatta beslut så går ärendet i praktiken tillbaka till ansvarig nämnd/KS.  
 
För det fall nämndens avgörande inte kan avvaktas så finns undantagsregeln 
i 6 kap. 39 § KL om att en nämnds ordförande (eller annan särskilt 
förordnad ledamot i nämnden) kan fatta beslut i brådskande ärenden.  
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En delegation till ett sådant ”ordförandeförordnande” motsvarar den s.k. 
kompletterande beslutsrätt vilken i viss speciallagstiftning finns för  
Delegation enligt kommunallagen innebär att rätten att besluta i ett visst 
ärende eller i en grupp av ärenden flyttas över från det organ som har den 
självständiga beslutanderätten till någon annan (6 kap. 37-39 §§ samt 7 kap. 
5-7 §§ KL). Det kan vara en förtroendevald, ett utskott eller en anställd. Den 
som medges sådan överflyttad beslutanderätt 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.  
 
En delegation måste tolkas restriktivt eftersom det utgör ett undantag från 
huvudregeln om vem som ska fatta beslut (ansvarig nämnd/KS). För att vara 
gällande måste beslutanderätten därför vara uttryckligen delegerad. I 
förarbetena till KL, prop. 2016/17:171, s. 206, anges att när nämnden 
delegerar sin beslutanderätt ska den klart ange vilken beslutanderätt som 
delegeras och till vem beslutanderätten överlåts. Någon analog tolkning av 
omfattningen av ett delegationsbemyndigande eller till vem det ges bör 
därmed inte heller vara tillåten. 
 
Kommunstyrelsen kan – med undantag för när delegation inte är tillåten 
enligt 6 kap. 38 § KL – delegera beslutsrätt till bland annat ett utskott. För 
utskotten föreligger ingen rätt till vidaredelegation (jfr vad som gäller 
delegation för förvaltningschef i 7 kap. 6 § KL). Är ett utskott förhindrat att 
fatta beslut så går ärendet i praktiken tillbaka till ansvarig nämnd/KS.  
 
För det fall nämndens avgörande inte kan avvaktas så finns undantagsregeln 
i 6 kap. 39 § KL om att en nämnds ordförande (eller annan särskilt 
förordnad ledamot i nämnden) kan fatta beslut i brådskande ärenden. En 
delegation till ett sådant ”ordförandeförordnande” motsvarar den s.k. 
kompletterande beslutsrätt vilken i viss speciallagstiftning finns för  
nämndordförande eller annan förordnad ledamot (se ex. 6 § LVU och 13 § 
LVM). För brådskande beslut enligt bland annat LVU och LVM föreligger 
redan genom beslut KS 2020/930 denna typ av förordnanden av ledamöter. 
 
I vare sig KL eller annan lagstiftning medges att ett förordnande enligt 6 
kap. 39 § KL kan avse annat än en nämndordförande/vice ordförande. För 
annan särskilt förordnad ledamot gäller vidare att det ska vara en namngiven 
person (jfr JO:s ämbetsberättelse 2008/09 s. 317) och att det ska vara en 
ordinarie nämndledamot. Det ska förtydligas att för sedvanlig delegation 
enligt 6 kap. 37 § KL kan dock även en ersättare vara delegat. 
 
I KL saknas helt reglering som avser befogenheter för ordförande för ett 
utskott. Eftersom det inte finns någon laglig rätt för en utskottsordförande 
att, i den befattningen, fatta brådskande beslut i enlighet med 6 kap. 39 § KL 
så bör befintlig delegationspunkt U005 om att utskottsordförande medges att 
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fatta beslut i utskottets ställe utgå. Brådskande ärenden får i stället hanteras 
genom befintligt ordförandeförordnande till kommunstyrelsens ordförande i 
enlighet med delegationsordningens punkt Ks011 eller genom att en eller 
flera ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen särskilt förordnas i enlighet 
med 6 kap. 39 § KL. Det föreligger därvid inget hinder mot att en ledamot 
som är utskottsordförande blir särskilt förordnad om övriga förutsättningar 
för detta är uppfyllda.  
 
Nicklas Rydgren, kommunjurist, informerar muntligt om ärendet på 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 december 2021. Ledamöterna har 
möjlighet att ställa frågor.  
 
Beslutsunderlag  

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 124 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Förslag till ändringar i delegationsordningen 

 
Beslutet skickas till 

• Sekretariatet 
• Huvudregistrator  
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§ 16 
Dnr KS/2021:49  
 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning - 
OmBaF002 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt  
föreliggande förslag, samt 
 
att ändringen gäller från och med 18 februari 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.  
  
Från och med den 1 januari 2022 kommer bekräftelse av föräldraskap att 
hanteras av skatteverket via en e-tjänst. Personer som saknar e-legitimation 
kan även i fortsättningen behöva vända sig till kommunen för att bekräfta 
föräldraskapet. Den här förändringen kommer att bidra till att antalet 
bekräftelser av föräldraskap som hanteras av kommunen kommer att minska 
kraftigt. Samtidigt bedöms de bekräftelser av föräldraskap som även i 
fortsättningen ska hanteras av kommunen vara mer komplexa och kan 
behöva hanteras av familjerätten. Förslaget till beslut är därför att 
delegationen flyttas tillbaks från Medborgarservice till Individ- och 
familjeomsorgen, och att delegaten blir familjerättssekreterare.  
 
Vidare har  texten i delegationsordningen också skrivits om då begreppet 
faderskap bytts ut mot föräldraskap och moder och fader inte heller används 
längre som begrepp i detta sammanhang. De blivande föräldrarna behöver 
inte vara sammanboende, men ska dela hushåll enligt regelverket. 
 
Mikael Sjöberg, verksamhetschef Individ- och familjeomsorg, informerar 
muntligt om ärendet på kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 december 
2021. Ledamöterna har möjlighet att ställa frågor.  
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Beslutsunderlag  
• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott §125/2021 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Förslag till ändringar i delegationsordningen 

 
Beslutet skickas till 

• Sekretariatet 
• Huvudregistrator  
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§ 17 
Dnr KS/2021:49  
 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning - Ushb003 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag, samt  
 
att ändringen gäller från och med den 8 mars 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.  
 
Förslaget till beslut är att revidera delegationspunkt nummer Ushb003 och 
ta bort texten om att godkänna planbesked eftersom detta motstrider det som 
står i Riktlinjen för investering där kommunstyrelsen är beslutsfattare. 
 
Beslutsunderlag  

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 126/2021 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Förslag till ändringar i delegationsordningen 

 
Beslutet skickas till 

• Sekretariatet 
• Huvudregistrator  
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§ 18 
Dnr KS/2021:981  
 
Förlängning år 2022 projekt Fossilfritt 2030 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att under 2022 medfinansiera projektet Fossilfritt 2030 – transporter i 
Uppsala län. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under 2020 och 2021 har Tierps kommun varit delaktig i projektet 
Fossilfritt 2030 – transporter i Uppsala län, (beslut kommunstyrelsen § 
67/2019). Projektet finansieras via Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(ERUF) och drivs av den regionala organisationen Biodriv Öst. 
Projektdeltagarna är medfinansiärer. Projektets syfte är att operativt stötta 
de offentliga organisationerna i Uppsala län i omställningen till fossilfria 
transporter samt påskynda och stötta näringslivets omställning så att 2030-
målet kan nås. Projektet ger Tierps kommun tillgång till expertkunskap 
inom området fossilfria transporter samt underlättar samarbete med andra 
kommuner i Uppsala län i frågan. Deltagande gynnar även näringslivet i 
Tierps kommun som kan få stöttning i omställningen till fossilfria 
transporter.  
 
Projektet skulle i ursprungsansökan ha avslutats vid årsskiftet 2021/2022 
utifrån maximal möjlig projekttid vid ansökningstillfället. Nu har 
möjligheten öppnats upp att förlänga projektet till att omfatta även år 2022. 
Projektets budget utökas och kommer därmed omfatta fler konkreta 
aktiviteter med nytta för projektets deltagande aktörer.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet bedöms påverka barn och unga positivt på lång sikt eftersom 
deltagande i projektet kommer underlätta och påskynda arbetet för att 
minska klimatförändringarna och dess negativa påverkan på samhällets 
utveckling.  
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med följande delmål:  
13.1 Senast år 2045 ska kommunen inte ha några nettoutsläpp av 
växthusgaser.  
13.2 Klimatanpassa den fysiska planeringen för att begränsa klimatpåverkan 
och minska sårbarheten vid ett förändrat klimat. 
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13.3 Kommunens och kommunkoncernens transporter ska vara fossilfria till 
år 2030. 
17.1 Kommunens samverkan och partnerskap med andra kommuner, Region 
Uppsala, företag och civilsamhälle ska öka. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Medfinansieringen från Tierps kommun till projektet är 32 000 kronor under 
2022. Detta finansieras genom Tillväxt och samhällsbyggnad.  
 
TK-nummer: 13101  
Verksamhetsnummer: 0510 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 128/2021 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

• Hållbarhetsstrateg 
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§ 19 
Dnr KS/2021:980  
 
Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) 
mellan Tierps kommun och Brottsofferjouren i Uppsala län 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna den nya överenskommelsen med Brottsofferjouren gällande 
Idéburet offentligt partnerskap, IOP. 
 
Sammanfattning av ärendet 
2017 tecknades ett IOP mellan Tierps kommun och Brottsofferjouren vilket 
innebar att Boj skulle stödja medborgare i Tierps kommun som utsatts för 
brott. Kommunen har ett lagstadgat ansvar för att ge stöd åt brottsoffer 
enligt 5 kap 11§ Socialtjänstlagen och genom samarbetet med 
Brottsofferjouren så uppfylls intentionerna i lagen. 
 
Efter en diskussion med Brottsofferjouren har ett nytt förslag på 
överenskommelse tagits fram. I detta förslag har en språklig revidering 
skett. Brottsofferjouren har dessutom vidgat målgruppen och ger nu även 
stöd till minderåriga i större omfattning än tidigare. Ett brottsförebyggande 
perspektiv har även lagts till i överenskommelsen.  
 
Tidigare har ersättningen varit baserad på 4:- per invånare. För att ge 
förutsättningar för att kunna planera verksamheten vad gäller ekonomi 
föreslås nu en modell där ersättningen baseras på 4:- per invånare vid dags 
dato, och att ersättningen framledes skrivs upp med 2% per år. Detta 
bedöms täcka föreningens ökade kostnader för personal, lokaler etc. 
 
Detta innebär att kostnaden för år 2022 blir 86 700:-, vilket motsvarar en 
ökning om 2% i förhållande till 2021 års nivå, 85 000.  2% är den nivå som 
budgeten för 2022 räknas upp med. För 2020 var kostnaden 84 100:- baserat 
på 4:- per invånare. 
 
Mikael Sjöberg, verksamhetschef Individ- och familjeomsorg, informerar 
muntligt om ärendet på kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 december 
2021. Ledamöterna har möjlighet att ställa frågor.  
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Barnrättskonsekvenser 
Brottsofferjouren vidgar sin målgrupp och arbetar framöver med stöd för 
barn och ungdomar som utsatts för brott. Tidigare har stöd getts till 
ungdomar 15- 18 år i vissa fall, nu tas åldersgränsen bort och stöd kan ges 
till alla barn och ungdomar som utsatts för brott. Detta ger ett ökat stöd till 
barn och ungdomar som utsatts för brott. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med följande delmål: 
10.3 Motverka utanförskap och öka allas upplevda trygghet och hälsa.  
Stöd till brottsoffer är ett sätt att hjälpa utsatta människor att bearbeta det 
trauma som det ofta innebär att bli utsatt för brott. Det kan också vara ett 
sätt att hjälpa människor, som inte vet hur vårt rättssystem fungerar, att 
bättre förstå vilka rättigheter hen har. 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Under förutsättning att budgetramen ökar med 2 % kan kostnaden 
finansieras med budgeterade medel. Med tanke på att kommunen växer så 
hade sannolikt den gamla modellen med 4: - per kommuninvånare och år 
också medfört en ökning av kostnaderna. Med den modellen är 
kostnadsökningar svårare att förutsäga. 
 
Beslutsunderlag  

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 127/2021 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Förslag på överenskommelse med Brottsofferjouren 

 
Beslutet skickas till 

• Individ- och familjeomsorg 
• Brottsofferjouren 
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§ 20 
Dnr KS/2021:912  
 
Särskilt driftbidrag för anskaffande av redskap till enskilda 
vägar 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bevilja ansökan om bidrag för anskaffande av redskap med 1 150 kr.  
 
Sammanfattning av ärendet 
En ansökan om bidrag för anskaffande av redskap för underhåll av enskild 
väg har inkommit till kommunen. Enligt ansökan har redskap till ett värde 
av sammanlagt 96 500 kr införskaffats.  
 
Enligt beslut taget av kommunfullmäktige 1996-10-15 § 97, Regler för 
bidrag till enskild väghållning, ska kommunen lämna bidrag för bland annat 
anskaffande av redskap till enskilda vägar. Bidraget fastställs, i varje särskilt 
fall, av kommunstyrelsen.  
 
Beslutsmotivering  
Enligt Kommunfullmäktiges beslut 1996-10-15 § 97 blad 127 skall 
kommunen för byggande av väg, för särskilda driftarbeten – åtgärder 
avseende reparations, förbättrings- och trafikåtgärder samt förnyelse av 
beläggning – samt anskaffande av redskap till enskilda vägar för vilka rätt 
till statsbidrag ej föreligger, men som är belägna inom område med 
helårsbebyggelse, lämna bidrag som i varje särskilt fall fastställes av 
kommunstyrelsen. 
 
Ansökan gäller bidrag för införskaffande av redskap för vägunderhåll av 
enskild väg inom område med helårsbebyggelse. Aktuell väg är berättigad 
och har beviljats kommunalt driftbidrag med 2 197 kr för år 2021. Vägen 
understiger en längd av 1 km och är därmed inte berättigad statligt 
driftbidrag. 
 
Vägen sträcker sig från statlig väg 714 till fastigheten som ägs av sökanden. 
Vägen bedöms ingå i Trafikverkets vägkategori A – väg för fast boende 
inom landsbygdsområde. Om vägsträckan hade varit 1 km eller längre hade 
den varit berättigad statligt vägbidrag med bidragsnivå om 60 % för årlig 
drift och 70 % vid särskilt driftbidrag. Om sökanden anskaffat redskap till 
enskild väg med rätt till statsbidrag skulle kommunen lämnat bidrag med ett 
belopp motsvarande 10 % av den av Vägverket godkända kostnaden för 
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anskaffning av redskap. När det nu gäller väg utan rätt till statligt driftbidrag 
anges i kommunfullmäktiges beslut att bidragsnivån ska bestämmas i varje 
enskilt fall.  
Bidragsnivån föreslås bestämmas till samma nivå som om vägen varit 
berättigad statligt bidrag, dvs bidrag för anskaffande av redskap för drift av 
den enskilda vägen föreslås utgå med 10 % av anskaffningsvärdet. 
 
Enligt ansökan har en traktor med lastare, en snöslunga samt en 
sandspridare införskaffats. Möjligheten till kommunalt driftbidrag gäller i 
detta fall redskap. En snöslunga och en sandspridare bedöms vara redskap 
för drift av väg. En traktor med lastare bedöms inte kunna ses som ett 
redskap enkom för drift och underhåll av enskild väg. Kostnaden för inköp 
av traktor med lastare bedöms därför inte bidragsgrundande enligt ansökan. 
 
Driftbidrag föreslås beviljas med 1 150 kr, dvs 10 % av anskaffningsvärdet 
för snöslunga och sandspridare. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

• Beslut utskottet samhällsbyggnad § 150/2021 
• Handläggarens tjänsteutlåtande  
• Ansökan om bidrag 
• Kommunfullmäktiges beslut 1996-10-15 § 97 

 
Beslutet skickas till 

• Trafikkontoret, trafik@tierp.se 
• Chef Planering och Myndighet  

  

mailto:trafik@tierp.se
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§ 21 
Dnr KS/2022:44  
 
Tillsynsplan för alkohollagen, lag om tobak och liknande 
produkter samt läkemedelslagen i Tierps kommun 2022-2023 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta Tillsynsplan för alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter 
samt läkemedelslagen i Tierps kommun 2022-2023. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt alkohollagen ska kommunen upprätta en 
tillsynsplan som ska ges in till Länsstyrelsen. Kommunen har tillsyn över 
efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av 
alkoholdrycker samt tillsyn över detaljhandeln med folköl. Tillsynsplanen 
innefattar även lagen om tobak och liknande produkter samt kommunens 
tillsyn inom läkemedelslagen. 
 
Tillsynsplanen ska beslutas av den eller de kommunala nämnder som har 
ansvar för tillsynen. I Tierps kommun är det kommunstyrelsen respektive 
jävsnämnden som har tillsynsansvaret. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut utskottet samhällsbyggnad § 11/2021 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Tillsynsplan för alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter 

samt läkemedelslagen i Tierps kommun 2022-2023 
 
Beslutet skickas till  

• Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten 
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§ 22 
Dnr KS/2022:44  
 
Tillsynsplan och behovsutredning för miljö- och hälsoskydd och 
strålskydd i Tierps kommun 2022-2024 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta Tillsynsplan och behovsutredning för miljö- och hälsoskydd och 
strålskydd i Tierps kommun 2022-2024. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 1 kap 6 § miljötillsynsförordning (SFS 2011:13) om tillsyn enligt 
miljöbalken ska det hos kommunen som är en operativ tillsynsmyndighet 
finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela 
ansvarsområde enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid om 
tre år. Utredningen ska ses över vid behov och minst en gång varje år. Enligt 
7 § ska kommunen föra ett register över de tillsynsobjekt som behöver 
återkommande tillsyn. 
 
Kommunen ska enligt 8 § varje verksamhetsår upprätta en samlad 
tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken 
och grundas på den behovsutredning som avses i 6 § och det register som 
avses i 7 §.  
 
Tillsynsplanen ska beslutas av den eller de kommunala nämnder som har 
ansvar för tillsynen. I Tierps kommun är det kommunstyrelsen respektive 
jävsnämnden som har tillsynsansvaret. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut utskottet samhällsbyggnad § 12/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Tillsynsplan och behovsutredning för miljö- och hälsoskydd och 

strålskydd i Tierps kommun 2022-2024 
 
Beslutet skickas till  

• Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten 
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§ 23 
Dnr KS/2022:44  
 
Tillsynsplan och behovsutredning för offentlig 
livsmedelskontroll i Tierps kommun 2022-2024 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta Tillsynsplan och behovsutredning för offentlig livsmedelskontroll i 
Tierps kommun 2022-2024. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen som är en operativ tillsynsmyndighet ska för varje 
verksamhetsår upprätta en kontrollplan som omfattar myndighetens 
ansvarsområde enligt tillämplig lagstiftning inom livsmedelsområdet. 
Kraven finns bland annat i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 882/2004. 
 
Plan för offentlig livsmedelskontroll 2022-2024 i Tierps kommun baseras på 
en behovsutredning som beskriver vilka behov och resurser som behövs för 
att utföra den offentliga kontroll inom livsmedelskedjan som kommunen 
planerar att genomföra. 
 
Behovsutredningen och planen ska beslutas av den eller de kommunala 
nämnder som har ansvar för kontrollen. I Tierps kommun är det 
kommunstyrelsen respektive jävsnämnden som har kontrollansvaret. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut utskottet samhällsbyggnad § 13/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Tillsynsplan och behovsutredning för offentlig livsmedelskontroll i 

Tierps kommun – 2022-2024 
 

Beslutet skickas till  
• Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten 
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§ 24 
Dnr KS/2022:45  
 
Tillsynsplan för plan- och bygglagen i Tierps kommun 2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta Tillsynsplan för plan- och bygglagen i Tierps kommun 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämnden har tillsyn över att byggherren fullgör sina skyldigheter 
enligt plan- och bygglagen, PBL, och dess föreskrifter. 
Byggnadsnämndens tillsynsansvar anges i 11 kap 2,3 §§ PBL och omfattar i 
huvudsak de formella bestämmelserna i lovprocessen, byggprocessen och 
bruksskedet samt de materiella bestämmelserna vid lov och byggande.  
Med formella bestämmelser menas till exempel att en åtgärd inte får 
påbörjas utan startbesked och att utföra obligatorisk funktionskontroll av 
ventilationssystem. Med materiella bestämmelser menas krav som ställs på 
åtgärden som sådan till exempel utformningskrav, tekniska egenskapskrav, 
underhållskrav och krav på undanröjande av enkelt avhjälpta hinder. 
 
Byggnadsnämnden måste pröva alla anmälningar om tillsyn och ingripa om 
det finns skäl till det. Det framgår dock inte av plan- och bygglagstiftningen 
i vilken omfattning byggnadsnämnderna ska utöva egeninitierad och 
planerad tillsyn.  
Att ta fram en tillsynsplan är ett lämpligt sätt att systematisera 
tillsynsarbetet. I en tillsynsplan kan det till exempel anges inom vilka 
områden nämnden avser att prioritera sin tillsyn under det kommande året. 
Prioriteringen kan grundas på en behovs- och riskbedömning utifrån tidigare 
erfarenheter.  
Det finns inte något krav på att byggnadsnämnden ska ha en tillsynsplan 
men Boverket anser att effektivt tillsynsarbete förutsätter att det i så stor 
utsträckning som möjligt planeras och resurssätts i förväg.  En tillsynsplan 
skapar förutsättningar för att byggnadsnämnden som tillsynsmyndighet kan 
uppfylla skyldigheten att, enligt 8 kap 8 § PBF, regelbundet följa upp och 
utvärdera sitt tillsynsarbete. 

Beslutsmotivering 
Tillsynsplanen tydliggör byggnadsnämndens tillsynsarbete och möjliggör ett 
systematiserat och effektivt arbetssätt. 
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Barnrättskonsekvenser 
Barn berörs direkt och indirekt av vår tillsyn. Tillsynen utförs enligt lag med 
syfte att förbättra livsmiljön för både barn och vuxna. Det kan handla om att 
tillse att lekparker uppfyller kraven på säkerhet. Att 
ventilationsanläggningar besiktigas kontinuerligt för att säkerställa en god 
inomhusmiljö i skolor och förskolor eller att offentliga lokaler är 
tillgängliga även för barn.   
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Tillsynsarbetet enligt plan- och bygglagen bedrivs av bygglovkontoret på 
enheten Planering och Myndighet.  
Den sammanlagda tiden för tillsyn under 2022, beräknat utifrån föreslagen 
plan, är 900 timmar vilket är strax under en heltidstjänst. 
Det finns inte någon bestämmelse som ger byggnadsnämnden möjlighet att 
ta ut avgift för sitt tillsynsarbete. De byggsanktionsavgifter som nämnden 
beslutar om tillfaller dock kommunen 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut utskottet samhällsbyggnad § 14/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Tillsynsplan för plan- och bygglagen i Tierps kommun 2022 

 
Beslutet skickas till  

• Chef Planering och Myndighet 
• Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
• Tillsynssamordnare 
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§ 26 
Dnr KS/2021:921  
 
Svar på remiss - Handlingsplan klimatanpassning 2022-2027 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta remissvaret angående länsstyrelsens handlingsplan för 
klimatanpassning 2022-2027. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen i Uppsala län har upprättat en handlingsplan för arbetet med 
klimatanpassning utefter Förordning om myndigheters 
klimatanpassningsarbete (2018:1428). Handlingsplanen har skickats ut på 
remiss till ett antal aktörer i länet.  
 
Tierps kommun konstaterar att arbetet för att klimatanpassa samhället är en 
viktig fråga och att länsstyrelsen tar en ledande roll är mycket positivt.  
 
Tierps kommun anser att det generellt är stort fokus i handlingsplanen på att 
ta fram regionala kartunderlag, vilket är bra. Dock är det oroväckande att 
nästan ingen aktivitet i handlingsplanen leder till faktisk handling. Tierps 
kommun föreslår i remissvaret ett antal justeringar av aktiviteter samt 
förslag till nya aktiviteter som förhoppningsvis leder till mer handling.   
 
Då kommunerna äger mycket mark i och kring tätorter är klimatanpassning i 
samhällena i stort kommunens ansvar. Länets kommuner behöver dock 
prioriteringshjälp eftersom kommuner ofta har ett mer lokalt perspektiv och 
ibland behöver hjälp med att lyfta blicken. I de fall kommunerna inte 
planerar smart utifrån ett klimatanpassningsperspektiv anser Tierps kommun 
att länsstyrelsen bör arbeta mer uppsökande, och inte bara som ett 
kunskapsstöd. Istället för att endast låta kommuner ansöka om pengar för 
åtgärder borde länsstyrelsen kontakta länets kommuner och föreslå åtgärder, 
samt erbjuda hel eller delvis finansiering för detta. På så sätt blir det mer 
verkstad för klimatanpassningsarbetet i länet.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms på lång sikt påverkas positivt av beslutet då ett 
förbättrat arbete för klimatanpassning skapar ett mer robust samhälle för 
nästkommande generation.  
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Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 13.2 Klimatanpassa den fysiska 
planeringen för att begränsa klimatpåverkan och minska sårbarheten vid ett 
förändrat klimat. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut utskottet samhällsbyggnad § 16/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande  
• Svar på remiss - Handlingsplan för klimatanpassning 2022-2027   
• Remiss - Handlingsplan för klimatanpassning 2022-2027  dnr 424-

7782-2021 
• Missiv Remiss Handlingsplan klimatanpassning 2022-2027  dnr 

424-7782-2021 
 
Beslutet skickas till  

• Länsstyrelsen i Uppsala län / uppsala@lansstyrelsen.se / ange 
diarienummer 424-7782-2021 

• Kvalitet och strategisk utveckling  
• Planering och myndighet  

  

mailto:uppsala@lansstyrelsen.se
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§ 27 
Dnr KS/2021:994  
 
Svar på remiss -  Utkast till lagrådsremiss Anpassningar till 
EU:s marknadskontrollförordning 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
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 
• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 3/2022 
• 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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§ 28 
Dnr KS/2021:923  
 
Svar på remiss - Tillstånds- och tillsynsansvaret för Försvarets 
radioanstalts hantering av brandfarliga och explosiva varor 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
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. 
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Beslutsunderlag 
• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 4/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande  
• Svar på remiss – Yttrande över promemoria angående Tillstånds- 

och tillsynsansvaret för Försvarets radioanstalts hantering av 
brandfarliga och explosiva varor, Fö2021/00609 

• Remisshandlingar  
 
Beslutet skickas till  

• Försvarsdepartementet 
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§ 29 
Dnr KS/2021:1033  
 
Svar på remiss - Förslag till Region Uppsalas kulturplan 2023-
2026 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta remissvaret och skicka det till Region Uppsala. 
 
Reservation 
Joakim Larsson (SD) och Klas Jakobsson (SD) reserverar sig till förmån för 
eget yrkande /Bilaga/.  
 
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) yrkar att Tierps kommun remissvar på kulturplanen 
skrivs om så att följande synpunkter tas med i remissen. 
 

- Avsnittet "Armlängds avstånd"(s.9) bör strykas i sin helhet. 
- Stycke 6 sidan 11 bör strykas.  
- Stycke två under rubriken "Allas rätt till kultur" strykes.  
- Sista meningen s. 14 bör strykas. 
- Andra meningen i första stycket s.25 bör strykas ("Ett kulturarv.." 

osv). 
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- Avsnittet "Samtida cirkus" (s.34) och punkten om  samtida cirkus 
under punkt 3 sidan 14 strykes. 

 
Tilläggsyrkande 
Alexander Karlsson (V) yrkar att remissvaret kompletteras med följande 
skrivning,  
 
”Tierps kommun ser gärna att kulturarvstrappan, en Tierpsunik verksamhet, 
som försäkrat barns rätt till kunskap och medvetenhet om vårt gemensamma 
kulturarv lyfts som ett lärande exempel.” 
 
Bifall 
Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Klas Jakobsson (SD) yrkar bifall till Joakim Larssons (SD) yrkande.  
 
Avslag 
Lotta Carlberg (C) yrkar avslag till Joakim Larssons (SD) yrkande.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen.  
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Joakim Larssons 
(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande 
förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Alexander Karlssons 
(V) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla 
tilläggsyrkandet.  
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 5/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Remissvar - Förslag till Region Uppsalas kulturplan 2023-2026 
• Remisshandlingar  

 
Beslutet skickas till  

• Region Uppsala 
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§ 30 
Dnr KS/2021:987  
 
Remiss- Trafikverkets Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta remissvar och skicka det Infrastrukturdepartementet, samt  
 
att i övriga delar ställa sig bakom 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 
• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 6/2022 
• 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 
• Protokollsutdrag från Regionstyrelsens sammanträde den 25 januari 

2022 - Remissyttrande avseende nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 

• Svar på remiss - Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–
2033 

 
Beslutet skickas till  

• Samhällsplanerare Infrastruktur  
• Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet)  
• Region Uppsala (Trafik och samhälle)  
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§ 31 
Dnr KS/2021:957, KS/2021:958  
 
Lokalförändring - Skärplinge brandstation och Söderfors 
brandstation 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
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.  
 
Tommy Kjärsgård, fastighetssamordnare, informerar muntligt om ärendet på 
kommunstyrelsens sammanträde den 15 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.  
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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. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 7/2022 
• 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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§ 32 
Dnr KS/2022:46  
 
Ombudgetering av investeringsanslag 2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
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) och Klas Jakobsson (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.  
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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 avslå ombudgetering av investeringsanslag i 
de delar som berör 1107 och 1106, samt 
 
att i övrigt besluta enligt liggande förslag. 
 
Bifall 
Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Avslag 
Lotta Carlberg (C) yrkar avslag till Joakim Larssons (SD) yrkande. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer propositionsordning som godkänns av kommunstyrelsen.  
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Joakim Larssons 
(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande 
förslag. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 8/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
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Beslutet skickas till  
• Chef Samhällsbyggnadsenheten  
• Chef Medborgarservice 
• Ekonom Medborgarservice 
• Ekonomichef 
• Chef Kultur och Fritid 
• Ekonom Kultur och Fritid 
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§ 33 
Dnr KS/2021:391  
 
Fortsatt process fastighetsutredningen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
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 
process i fastighetsutredningen. 
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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 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 9/2021 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• § 265 Förslag till fortsatt process i fastighetsutredningen  
• § 194 Information om fastighetsutredning 

 
Beslutet skickas till  

• Kommundirektör  
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§ 34 
Dnr KS/2022:50  
 
Uthyrning av padelbanor och tennisbana 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
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 35 000 kr 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 
• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 12/2022  
• Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till  

• Upphandlingsenheten 
• Chef Kultur och Fritid 
• Ekonomichef 
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§ 35 
Dnr KS/2022:113  
 
Nyttjande av konceptet Roligaste Sommarjobbet 2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
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 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 13/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Bilaga - RS SOCIAL ENTREPRENEUR 

 
Beslutet skickas till 

• Ekonomienheten 
• Ekonomichefen 
• Kommundirektören 
• Verksamhetschef Medborgarservice 

  

2 (2) 
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§ 36 
Dnr KS/2022:141  
 
Interkommunal ersättning och bidrag till enskild verksamhet 
2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta föreliggande förslag till interkommunal ersättning och bidrag till 
enskild/fristående verksamhet för kalenderåret 2022 enligt bilaga 1. 
Beloppen avser kronor per elev i förskola/pedagogisk 
omsorg/skolbarnsomsorg/förskoleklass/grundskola/grundsärskola/ 
gymnasiesärskola samt gymnasieskolans program. 
 
att delegera till ansvarig rektor att sluta överenskommelser med berörda 
kommuner om interkommunal ersättning (kr/gymnasiepoäng) avseende 
vuxenutbildning, inklusive särvux, för 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Från och med kalenderåret 2010 har skollagens bestämmelser om 
kommunernas bidrag till fristående skolor samt enskilt bedrivna förskolor, 
fritidshem och förskoleklasser förtydligats. De nya bestämmelserna innebär 
också att beslut om bidrag till fristående förskolor och skolor kan överklagas 
som förvaltningsbesvär hos allmän förvaltningsdomstol.  
 
En kommuns bidrag för ett barn i enskild verksamhet eller en elev i en 
fristående skola ska bestämmas enligt likabehandlingsprincipen. Bidraget 
ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 
fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Som 
underlag för beslut om interkommunal ersättning och bidrag används 
kommunens budget för kalenderåret 2022. 
 
Bidraget till enskilda förskolor, fritidshem, förskoleklasser och fristående 
skolor består av ett grundbelopp och eventuellt tilläggsbelopp.  
 
Beloppen inkluderar schablonersättning för administration; en procent för 
pedagogisk omsorg, respektive tre procent för övriga verksamheter. 
Enskilda verksamheter kompenseras för mervärdesskatt enligt den så 
kallade sexprocentsregeln. Schablonbeloppet uppgår till sex procent av det 
totala bidragsbeloppet. Ersättning för lokalkostnad är kommunens 
genomsnittskostnad för lokaler för respektive verksamhet/skolform. 
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Ersättning för skolskjuts regleras enligt kommunens riktlinjer. Kommunen 
är skyldig att tillhandahålla kostnadsfri skolskjuts för elev som valt en annan 
skola än den kommunen anvisat, om det kan ske utan merkostnader för 
kommunen, Skollagen 10 kap. 32§.    
 
Vuxenutbildning 
Särvux  förhandlas – ansvarig rektor 
Vuxenutbildning förhandlas – ansvarig rektor 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet har konsekvenser för barn och unga eftersom grundbeloppet för 
olika skolformer och program kan såväl öka som minska från år till år 
beroende på aktuellt elevantal och beslutad budget. Grundbeloppet bestäms 
dock alltid enligt likabehandlingsprincipen och på samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten 
av motsvarande slag. 
 
Beslutsunderlag 

• Beslut utskottet barn och ungdom § 29/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Bilaga 1: Bidrag till enskild förskola och pedagogisk verksamhet 

2022 (slutlig version) 
• Bilaga 2: Bidrag till fristående grundskola och fritidshem 2022 

(slutlig version) 
• Bilaga 3: Interkommunal ersättning och bidrag till gymnasieskola 

2022 
• Bilaga 4: Interkommunal ersättning till kommunal förskola och 

pedagogisk verksamhet 2022 (slutlig version) 
• Bilaga 5: Interkommunal ersättning till kommunal grundskola och 

skolbarnomsorg 2022 (slutlig version) 
 
Beslutet skickas till 

• Utbildningschef 
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§ 37 
Dnr KS/2022:125  
 
(KF) Redovisning av ej besvarade motioner 2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att godkänna redovisningen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två  
gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.  
Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges sammanträden i februari  
och september.  
 
Följande motioner är obesvarade den 8 februari 2022: 
 

• Distansarbete i framtiden, Alexander Karlsson (V) 2020-11-03 
• Ansök om medlemskap i Klimatkommunerna, Alexander Karlsson  

(V) 2020-12-15 
• Krav gällande utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom 

vård och omsorg, Jonhas Åker (SD) 2021-04-07 
• Inga fler räknade minuter!, Viktoria Söderling (S) 2021-04-07 
• Arbetskläder till idrottslärare, Christina Holmström (S) 2021-04-07 
• Ändring av avgift för Förhandsbesked, Jonhas Åker (SD) 2021-09-

21 
• Lokalbuss i Tierps köping, Viktoria Söderling (S) och Lars-Olof 

Färnström (S) 2021-12-14 
• Tierps Lugn! Krister Andersson (V) 2021-12-14 

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

• Handläggarens tjänsteutlåtande  
 

Beslutet skickas till 
• Sekretariatet 
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§ 38 
Dnr KS/2021:1005  
 
(KF) Riktlinje för ekonomisk styrning 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa reviderad riktlinje för ekonomisk styrning, samt  
 
att upphäva riktlinje för ekonomisk styrning fastställd 2019-12-19 (KS § 
111/2019). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjen har genomgått en stor revidering då den nuvarande riktlinjen är 
baserad på styrningsmodellen balanserad styrning. Riktlinjen har också 
uppdaterats men rätt laghänvisningar med mera. De finansiella målen har 
uppdaterats utifrån kommunens nuvarande ekonomiska läge.  
 
I den nuvarande riktlinjen (KS § 111/2019) finns det infogade kommentarer 
om vilka ändringar som genomförts.  
 
Tony Borselius, redovisningschef, informerar muntligt om ärendet på 
kommunstyrelsens sammanträde den 15 februari 2022. Ledamöterna har 
möjlighet att ställa frågor. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med följande delmål:  
 
16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och 
rättssäkra. 
 
Beslutsunderlag  

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 129/2021 
• Handläggarens tjänstutlåtande 
• Riktlinje för ekonomisk styrning 

 
Beslutet skickas till 

• Ekonomienheten  
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§ 39 
Dnr KS/2021:1007  
 
(KF) Riktlinje för exploateringsredovisning 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa riktlinje för exploateringsredovisning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det har tidigare inte funnits någon riktlinje för exploateringsredovisning för 
Tierps kommun. Kommunens exploateringsverksamhet har dock ökat i 
omfattning vilket medfört att det nu finns behov för den här typen av 
riktlinje.  
 
Förslaget till beslut är att fastställa den framtagna riktlinjen för 
exploateringsredovisning. Rådande lagstiftning och RKR:s, Rådet för 
Kommunal Redovisning, rekommendationer har varit vägledande i 
framtagandet av riktlinjen.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med följande delmål:  
 
16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och 
rättssäkra. 
 
Beslutsunderlag  

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 131/2021 
• Handläggarens tjänstutlåtande 
• Riktlinje för exploateringsredovisning 

 
Beslutet skickas till  

• Ekonomienheten 
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§ 40 
Dnr KS/2021:1006  
 
(KF) Riktlinje för investeringar 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa reviderad riktlinje för investeringar, samt  
 
att upphäva gällande riktlinje för investeringar från 2015-12-15 (KS § 
37/2015). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjen för investeringar har funnits i sex år och är i behov av 
uppdatering. Förändringarna i riktlinjen har sin grund i den genomgående 
och grundläggande processkartläggningen och processutvecklingen som 
genomförts i kommunen under de senaste sex åren. Syftet med 
revideringarna har även vara att förtydliga riktlinjen så att den ska bli enkel 
att tillämpa i praktiken.  
 
I den nuvarande riktlinjen (KS § 37/2015) finns det infogade kommentarer 
om vilka ändringar som genomförts. 
 
Beslutsmotivering  
Syftet med revideringen är att anpassa riktlinjen till nuvarande processer 
och rekommendationer. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med följande delmål:  
 
16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och 
rättssäkra. 
 
Beslutsunderlag  

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 130/2021 
• Handläggarens tjänstutlåtande 
• Riktlinje för investeringar 
• Riktlinje för investeringar (KS § 37/2015) 
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Beslutet skickas till 
• Ekonomienheten 
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§ 41 
Dnr KS/2021:851  
 
(KF) Reglemente för rådet för funktionshinderfrågor 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår 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 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 11/2021 
• 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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§ 42 
Dnr KS/2021:850  
 
(KF) Reglemente för kommunalt pensionärsråd 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår 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, 
funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk ställning, 
blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-02-15 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

77 
 

Beslutsunderlag 
• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 10/2022 
• 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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§ 43 
Dnr KS/2021:827  
 
(KF) Revidering av Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och 
mättaxa 2022 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa, 2022, 
 
att taxan ska gälla från och med att beslutet vunnit laga kraft, samt 
  
att taxan ersätter nuvarande Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och 
mättaxa, 2022, beslutad av Kommunfullmäktige 2021-11-10 § 131. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunen ska få 
täckning för sina kostnader inom den PBL-verksamhet som kan finansieras 
via avgifter. 
 
Beslut om Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa togs vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2021-12-14 (KS § 131/2021). Inför 
beslutet genomfördes en översyn enbart av de taxadelar som berör lov, 
anmälan och förhandsbesked. Översyn av de delar som berör kart- och 
mätverksamhet hade då inte arbetats in i det nya taxaförslaget. 
Det nu aktuella förslaget till taxa innebär justeringar enbart för de delar som 
berör kart- och mättjänster, dvs tabell B1, B2 och B4.  
För tabell A samt tidigare beslutad timtaxa (timavgift) föreslås inga 
ändringar. 
 
Förslag till ändring innebär att de fasta taxenivåerna för kart- och 
mättjänsterna, nybyggnadskarta och utstakning nu är bättre anpassade i 
förhållande till nuvarande timtaxa och ärendenas genomsnittliga tidsåtgång.  
En justering av intervallet för de olika taxenivåerna utifrån fastighetsarea 
och antal utstakade punkter har gjorts. För nybyggnadskartor har det även 
förtydligats att taxan beräknas utifrån den karterade tomtarealen.  
Ett namnbyte och förenkling av kategorin B.2 Primärkarta har gjorts. 
 
Kart- och mätavgift 
Det nya förslaget till kart- och mättaxa för nybyggnadskartor och utstakning 
har räknats fram utifrån uppskattad tidsåtgång för ett genomsnittsärende för 
varje kategori och kommunens nuvarande timtaxa för PBL-ärenden. Detta 
har gjorts med hjälp av SKR:s mall för Plan och bygglovstaxa. 
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Taxan har även förenklats och förtydligats. För nybyggnadskartor har 
intervallet för tomtstorlek för de olika prisnivåerna justerats. Den lägsta 
taxenivån gäller nu för tomter mellan 0-5000 kvm, här inom faller de flesta 
vanliga villatomter. Tidigare var intervallet 0-2000 kvm.  
 
För den högsta prisnivån, där det inte finns en övre gräns för fastighetsarean 
har timdebitering för mätarbete lagts till. Detta för att denna del av arbetet 
kommer att variera mest beroende på tomtstorlek.  
 
Uppdatering av befintlig nybyggnadskarta har ändras från fasta taxenivåer 
till timdebitering eftersom dessa ärenden kan skilja sig mycket åt i 
tidsåtgång. Typ av karta och fastighetsarea är inte det som påverkar 
tidsåtgången mest. Den gällande taxan har dock fasta priser baserat på detta. 
För utstakning föreslås ett fast pris för utstakning av 1-4 punkter, vilket är 
det vanligaste antalet punkter som stakas ut i ett ärende, och sedan ett fast 
pristillägg per punkt utöver det (denna variant föreslås även i SKR:s mall). 
Namnet på tjänsten i taxan ändras från grovutstakning till enbart utstakning 
för att i framtiden även kunna täcka in finutstakningar.  
 
Kategorin B.2 Primärkarta har bytt namn till Baskarta för att bättre motsvara 
den produkt vi erbjuder. Efter ändringen finns nu kartprodukterna Baskarta, 
utdrag ur kartdatabas och Baskarta, fältkontrollerad i taxan.  
 
Anna Persson, t.f. chef Tillväxt och samhällsbyggnad, informerar muntligt 
om ärendet på kommunstyrelsens sammanträde den 15 februari 2022. 
Ledamöterna har möjlighet att ställa frågor. 
 
Beslutsmotivering  
Det nya förslaget till plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa, har 
justerats gällande Kart och mättaxa. Detta för att det är oklart vad de fasta 
taxenivåerna för nybyggnadskartor och utstakning i nuläget bygger på. 
Nivån på taxan i förhållande till nuvarande timtaxa och den nedlagda tiden i 
ärendena motsvarar varandra dåligt. De nuvarande taxenivåerna är därmed 
även svåra att förklara och motivera. 
 
Övriga ändringar enligt förslaget gäller beskrivningar av olika tjänster bidrar 
till att göra taxan tydligare och lättare att förstå.  
 
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 11 kap. 5 § 
kommunallagen (2017-725). Enligt självkostnadsprincipen får kommuner 
inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster de 
tillhandhåller, 11 kap 6 § KL. Även 12 kap 8-10 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900) ger kommunen möjlighet att ta ut avgifter. 
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Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Taxorna ska stämma överens med de tjänster kommunen tillhandhåller inom 
området och täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen inom 
rubricerade områden. 
 
Beslutsunderlag  

• Beslut utskottet samhällsbyggnad § 151/2021 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa, 2022 

 
Beslutet skickas till 

• Chef Planering och Myndighet 
• Chef Förvaltning och Genomförande 
• Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
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§ 44 
Dnr KS/2022:49   
 
(KF) Humlepriset - ett pris i Pekens anda 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att inrätta Humlepriset – ett pris i Pekens anda och att anta Riktlinje för 
Humlepriset - ett pris i Pekens anda. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Emma Lokander (M) och Jonas Nyberg (S) 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.  
 
Juryn som bereder ärendet ska bestå av ordförande och vice ordförande från 
föreningsrådet samt två tjänstepersoner från Kultur och Fritid. Emma 
Lokander (M) och Jonas Nyberg (S) har valts att ingå 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. 
 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2022-02-15 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

82 
 

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 

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 13/2022 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Riktlinjer till Humlepriset – ett  pris i Pekens anda 
• Nomineringar från gruppledare 

 
Beslutet skickas till  

• Chef Kultur och Fritid  
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§ 45 
Dnr KS/2022:167  
 
(KF) Fortsatta åtgärder för att mildra effekterna för det lokala 
näringslivet med anledning av coronaviruset 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att korta betaltiden till leverantörer för att bidra till att stärka företagens 
likviditet, 
 
att förlänga tidsfristen för att betala utställda fakturor från kommunen till 
31 december, 
 
att vara generös med att bevilja ytterligare anstånd med betalning av 
utställda fakturor vid behov, 
 
att underlätta för butiker och restauranger som vill flytta ut sin verksamhet 
på gator och torg, 
 
att inte ta ut någon markupplåtelseavgift för restaurangers uteserveringar,  
 
att reducera tillsynsavgiften för serveringstillstånd till 0 kr,  
 
att uppmana de kommunala bolagen att agera enligt ovanstående i den mån 
de berörs och fatta likalydande beslut, 
 
att kostnaderna för detta (163 tkr) belastar de generella KS-medel som 
avsatts i budget under kommundirektören till Medborgarservice, 
 
samt att åtgärderna ska gälla för perioden 1 januari – 31 december 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
2020 och 2021 har kommunstyrelsen beslutat om olika åtgärder för att 
mildra de negativa effekterna för det lokala näringslivet med anledning av 
pandemin.  
 
Delar av näringslivet har vittnat om stora konsekvenser för verksamheten 
mot bakgrund av pandemin. Restriktionerna har tagits bort likväl förväntas 
konsekvenserna av pandemin påverka näringarna under en lång tid 
framöver, så kallad postcovid. 
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För att ge de drabbade bästa möjliga förutsättningar att komma tillbaka efter 
två år av Pandemi behöver ett antal områden fortsätta att gälla även efter 
pandemin. Kommunstyrelsen föreslås därför besluta om ett antal åtgärder i 
syfte att mildra konsekvenserna i den mån det går för det lokala näringslivet 
i och med den uppkomna situationen.  
 
Beslutsmotivering 
Företagens överlevnad är av stor vikt för Tierps kommuns invånare. Dels 
för att de bidrar till sysselsättning dels för att det ger invånarna tillgång till 
service i närområdet. Restriktionerna har tagits bort men konsekvenserna av 
pandemin har en fortsatt stor negativ påverkan för det lokala näringslivet. 
Lättnader är av största vikt för att fortsätta stötta företagen i Tierps 
kommun. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Direkta barnkonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet annat än indirekt. 
 
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 
Ingen markupplåtelseavgift för uteserveringar: ca 3 500 kr  
Ingen tillsynsavgift för serveringstillstånd: ca 163 000 kr 
 
Kostnaderna föreslås att tas från generella KS-medel, ansvar 10101, 
verksamhet 0311 och aktivitet 079 som avsatts i budget under 
kommundirektören för ändamålet, till Medborgarservice ansvar 13105 
verksamhet 7722 med 163 000 kr och ansvar 13103 verksamhet 2101 med 3 
500 kr.  
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

• Ekonomienheten 
• Ekonomichefen 
• Kommundirektören 
• Verksamhetschef Medborgarservice 
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§ 46 
Dnr KS/2022:182  
 
Yttrande till PostNord gällande införandet av 
varannandagsutdelning 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta yttrandet och överlämna det till PostNord.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet för PostNord, har godkänt 
införandet av varannandagsutdelning. Paketleveranser till ombud ska inte 
påverkas av den nya utdelningsmodellen.  
 
Tierps kommun har ett möte inbokat med PostNord den 7 mars 2022. 
Förslaget till beslut är att vid detta möte överlämna ett yttrande med 
kommunens åsikter om införandet av varannandagsutdelning.  
 
Här går det att läsa om PostNords nya rutiner: 

• Så fungerar varannandagsutdelning | PostNord 
https://www.postnord.se/foretagslosningar/artiklar/framtidens-
post/sa-fungerar-varannandagsutdelning 

• Därför kommer PostNord dela ut brev varannan dag | PostNord 
https://www.postnord.se/foretagslosningar/artiklar/framtidens-
post/darfor-kommer-postnord-dela-ut-brev-varannan-dag 

• Framtidens post | PostNord 
https://www.postnord.se/foretagslosningar/artiklar/framtidens-post 

 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till att uppfylla delmål 11.6 Ett gott utbud av offentlig och 
kommersiell service med hög kvalitet och tillgänglighet i hela kommunen. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande  
• Yttrande till PostNord 

 
Beslutet skickas till 

• Överlämnas till PostNord  
 
 

https://www.postnord.se/foretagslosningar/artiklar/framtidens-post/sa-fungerar-varannandagsutdelning
https://www.postnord.se/foretagslosningar/artiklar/framtidens-post/sa-fungerar-varannandagsutdelning
https://www.postnord.se/foretagslosningar/artiklar/framtidens-post/darfor-kommer-postnord-dela-ut-brev-varannan-dag
https://www.postnord.se/foretagslosningar/artiklar/framtidens-post/darfor-kommer-postnord-dela-ut-brev-varannan-dag
https://www.postnord.se/foretagslosningar/artiklar/framtidens-post



