
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

 2021-11-30  

 

Tid och plats 30 november 2021, kl. 12:30- 16:22, ajournering 13:25-13:30, 14:25-14:35, 
15:47-15:58 i Kommunhuset, Stora och lilla A-salen, Tierp 

Paragrafer 262, 294-295 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2021-11-30 Anslaget tas ner: 2021-12-22 

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) 
Alfred Mujambere (L), § 262 

Jonas Nyberg (S) 2:e vice ordförande 
Linda Friberg (S) 
Torgny Helgesson (S) 
Alexander Karlsson (V), § 262 
Joakim Larsson (SD) 
 

Beslutande ersättare Lars Svensk (KD) 
Jenny Lundström (MP), § 262 
Erik Kolm (C), §§ 294-295 
Sarah Nordfors (L), §§ 294-295 
 
 

Marie-Louise Rindå (S) 
Gunnar Jansson (S) 
Klas Jakobsson (SD) 
Agnetha Andersson (V), §§ 294-295 
 

Övriga närvarande  
 
 

Ersättare Yaqub Ahmed (C) 
Carola Fredén (M) 
Erik Kolm (C), § 262 
Sven Lokander (M) 
Sarah Nordfors (L), § 262 
 

Christina Holmström (S)  
Agnetha Andersson (V), § 262 
Elisabeth Rosengren (V) 
Bengt Lindström (SD) 
 

Tjänstemän och övriga Maria Ekstrand, nämndsekreterare 
Annika Höök, utskottssekreterare 
Helena Carlsson, kommundirektör 
Veikko Niemi, ekonomichef 
Nicklas Rydgren, kommunjurist, § 262 

 
Underskrifter  
 

Sekreterare 

Maria Ekstrand 
 

Ordförande 

Sara Sjödal 
 

Justerande  

Jonas Nyberg  
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Kommunstyrelsen 
2021-11-30 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 

Innehållsförteckning 

Paragraf  Rubrik Dnr 

Val av justerare, Jonas Nyberg, den 
30 november 

§ 262 Överklagande gällande Återremiss –
Ombudgetering av driftsanslag budget 
2021, mål nr 6663-21 

2021/892 

§ 294 LONA-projekt Flerspråkiga
naturvägledare visar vägen ut 

2021/983 

§ 295 Ansökan om LONA-bidrag för projektet
Hållbart lärande ute 

2021/984 
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§ 262 
Dnr 2021/892    
 
Överklagande gällande Återremiss – Ombudgetering av 
driftsanslag budget 2021, mål nr 6663-21  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta skrivelsen ”Svar till förvaltningsrätten angående överklagande av 
ärende § 112/2021 Tierps kommuns kommunfullmäktige” som sin egen och 
skickar den till förvaltningsrätten, samt 
 
att paragrafen justeras omedelbart. 
 
Reservation 
Sara Sjödal (C), Emma Lokander (M), Lotta Carlberg (C), Åsa Sikberg (M), 
Lars Svensk (KD), Jenny Lundström (MP), Alfred Mujambere (L) 
reserverar sig till förmån för liggande förslag.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 21 september 2021 beslutade en oenig kommunfullmäktige efter 
omröstning att sänka hyran som Tierps kommunfastigheter AB betalar till 
Tierps kommun med 1 430 tkr för innevarande år (dnr 2021/109). 
Sänkningen syftade till att kompensera det kommunala bolaget för bortfall 
av hyresintäkter för fastigheter som återgått till kommunal drift. En begäran 
om laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut har nu ställts till 
Förvaltningsrätten i Uppsala. 
 
Nicklas Rydgren, kommunjurist, finns tillgänglig för frågor på 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 16 november. 
 
Beslutsmotivering  
I ärendet har inte framkommit några nya omständigheter. Eftersom 
kommunfullmäktiges beslut kvarstår överlåts till förvaltningsrätten att 
avgöra om beslutet är fattat i enlighet med kommunallagens regler. 
Kommunen har därmed inget ytterligare att anföra i målet.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Jonas Nyberg (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
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att den första att-satsen i liggande förslag stryks och att kommunstyrelsen 
istället antar skrivelsen ”Svar till förvaltningsrätten angående överklagande 
av ärende § 112/2021 Tierps kommuns kommunfullmäktige” som sin egen 
och skickar den till förvaltningsrätten.  
 
Bifall 
Joakim Larsson (SD) och Alexander Karlsson (V) yrkar bifall till Jonas 
Nybergs (S) yrkande.  
 
Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag; 
 
att avstå från att lämna ett yttrande i sakfrågan utifrån den omständigheten 
att kommunfullmäktiges beslut kvarstår.  
 
Avslag 
Lotta Carlberg (C) yrkar avslag till Jonas Nybergs (S) yrkande.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen.  
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Jonas Nybergs (S) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. 
 
Jonas Nyberg (S) begär omröstning. 
 
Beslutsgång omröstning 
Följande omröstningsproposition godkänns: 

- Den som vill bifalla liggande förslag rösta ja 
- Den som vill bifalla Jonas Nybergs (S) yrkande röstar nej 

 
Omröstning verkställs och kommunstyrelsen beslutar enligt Jonas Nybergs 
(S) yrkande. (Omröstningsprotokoll/bilaga/). 
 
Resultat: 
Ja – 7 röster 
Nej – 8 röster 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 105/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Förvaltningsrättens föreläggande i mål nr 6663-21 med därtill 

hörande bilagor 
 
Beslutet skickas till 

 Förvaltningsrätten i Uppsala 
 Kommundirektör 
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 Ekonomichef 
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§ 294 
Dnr 2021/983    
 
LONA-projekt Flerspråkiga naturvägledare visar vägen ut  
 
Anmälan av jäv  
Jenny Lundström (MP) och Alfred Mujambere (L) anmäler jäv och deltar 
inte i handläggningen och beslutet i ärendet. 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att kommunen ansöker om 79 200 kr till Upplandsstiftelsens projekt enligt 
ansökan, samt 
 
att paragrafen justeras omedelbart. 
 
Reservation 
Joakim Larsson (SD) och Klas Jakobsson (SD) reserverar sig till förmån för 
eget yrande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
LONA (lokala naturvårdssatsningen) är statligt bidrag till lokala 
naturvårdsprojekt.  
 
Upplandsstiftelsen vill söka LONA-bidrag till ett projekt där de tillsammans 
med Öppna förskolan i Tierp och Natursnokarna i Tierp vill ge fler familjer 
möjlighet att lära sig om naturen och upptäcka friluftslivet i kommunen. 
 
Tillsammans vill de utveckla Öppna förskolans utedagar för att skapa 
uthållighet i att vara utomhus regelbundet. De vill också prova metoder för 
att nå familjer med utländsk bakgrund med information om Öppna 
förskolans utedagar, Natursnokarnas verksamhet och kommunens natur. 
 
Under projektet planerar de att: 

 Genomföra 15 uteaktiviteter med flerspråkiga naturvägledare 
tillsammans med Öppna förskolan i Tierp 

 Genomföra 8 uteaktiviteter med flerspråkiga naturvägledare 
tillsammans med Natursnokarna i Tierp 

 Göra en broschyr med familjevänliga naturtips i kommunen som 
trycks på svenska och ytterligare minst ett språk 

 Öppna förskolan i Tierp får handledning och stöd att utveckla 
uteverksamheten och genomför 20 utedagar i sin verksamhet 
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 Hålla 3 st nätverksträffar för dem som jobbar i projektet för att 
utbyta erfarenheter 

 
Beslutsmotivering  
Nyckelord för LONA-satsningen är naturvårdsnytta, lokala initiativ, 
friluftsliv, samverkan, folkhälsa, tätortsnära natur och tillgänglighet. 
Detta projekt uppfyller de flesta av kriterierna och kan få stor betydelse för 
att göra naturen och friluftslivet tillgängligt för många familjer som kanske 
inte har en vana av att vistas där, och på sikt få en positiv effekt på 
folkhälsan. 
 
Det är endast kommuner som kan ansöka om LONA-bidrag, men olika 
lokala aktörer, till exempel intresseorganisationer, kan initiera projekt.  
 
Kommunen kan antingen vara en deltagare i projektet eller endast sköta den 
obligatoriska administrationen – ansökan och slutrapportering.  
I detta projekt är kommunen en aktiv part genom Öppna förskolan. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga påverkas positivt av beslutet att ansöka om LONA-bidrag till 
detta projekt. Det möjliggör att fler familjer med utländsk bakgrund kan 
komma ut i naturen och ta del av friluftslivet vilket bedöms ha en positiv 
effekt på folkhälsa, integration och samhörighet.  
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmålen: 
 

 3.1 Säkerställa kultur- och fritidsaktiviteter för alla, oavsett kön, 
bakgrund eller ekonomiska förutsättningar. 

 
 3.6 Minskad psykisk ohälsa hos såväl vuxna som barn 

 
 10.1 Verka för att alla barn och vuxna i utbildningsverksamheterna, 

oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, religion 
eller ekonomisk eller annan ställning ska behandlas lika. 

 
 10.2 Verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, 

funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk 
eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och 
politiska livet. 
 

 15.5 Informera om natur- och kulturvärden i tätortsnära miljöer för 
att öka medvetenheten hos kommuninnevånare och besökare. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
LONA-bidrag kan beviljas för 50% av projektets totala kostnad, 
medfinansiering kan ske med kontantinsats, med arbetstid och med ideell 
tid. Till detta 3 åriga projekt medfinansierar kommunen med arbetstid för 
personalen på Öppna förskolan totalt 39 976 kr och arbetstid för 
projektadministration totalt 6 000 kr. Övrig medfinansiering står 
Upplandsstiftelsen och Naturskyddsföreningen för. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Joakim Larsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
 
att avslå förslaget till beslut.  
 
Bifall 
Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
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 
 Projektansökan med bilagor 

 
Beslutet skickas till 

 Handläggaren för inlämning till Länsstyrelsen senast 1/12 
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§ 295 
Dnr 2021/984    
 
Ansökan om LONA-bidrag för projektet Hållbart lärande ute  
 
Anmälan av jäv  
Jenny Lundström (MP) och Alfred Mujambere (L) anmäler jäv och deltar 
inte i handläggningen och beslutet i ärendet. 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att kommunen ansöker om 242 872 kr till Naturskolans och 
Upplandsstiftelsens projekt enligt ansökan, samt 
 
att paragrafen justeras omedelbart. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps naturskola vill tillsammans med Upplandsstiftelsen genom en 
fortbildningssatsning utveckla skolans arbete med att implementera 
utomhuspedagogik i skolans läroplan och se till att undervisningen 
genomsyras av ett lärande för hållbar utveckling. Vi söker nu LONA-bidrag 
för en fortbildningspilot för att utveckla en ny fortbildningsmodell som 
innebär en anpassning till skolans behov och möjligheter. 
 
Fortbildningen ska leda till en förändringsprocess i skolan som kommer att 
innebära ett nytt arbetssätt där utomhuspedagogik är en naturlig del av 
undervisningen och lärande för hållbar utveckling praktiskt genomförs i 
skolan.  
 
Piloten genomförs tillsammans med två rektorer och 44 pedagoger från tre 
skolor i Tierps kommun mellan 2022-01-01 och 2023-12-31. 
 
Global uppvärmning, förlust av biologisk mångfald och västvärldens ökade 
ekologiska fotavtryck är frågor som blir mer och mer påtagliga både i 
samhällsdebatten och runt omkring oss i naturen. 2015 fattade världens 
länder beslut om de 17 globala hållbarhetsmålen, där har kommunen i alla 
sina uppdrag en viktig roll att spela. Skolverket kommer att uppdatera 
grundskolans läroplan 2022. Vi ser behov av att stödja pedagogerna i att ta 
till sig den nya läroplanen (Lgr22) och bidra med nya metoder och arbetssätt 
samt att konkret vägleda dem i implementeringen av ett lärande för hållbar 
utveckling, som redan tidigare är tydligt inskriven i läroplanen.  
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Beslutsmotivering  
LONA (lokala naturvårdssatsningen) är statligt bidrag till lokala 
naturvårdsprojekt. Nyckelord för LONA-satsningen är naturvårdsnytta, 
lokala initiativ, friluftsliv, samverkan, folkhälsa, tätortsnära natur och 
tillgänglighet. 
 
Detta projekt uppfyller de flesta av kriterierna genom att det i förlängningen 
leder till att eleverna får en större förståelse för ekosystem och biologisk 
mångfald samt för att de genom utomhusundervisningen får vistas i naturen. 
Vistelse i naturen har god effekt på folkhälsan samt ökar sannolikheten för 
att framtidens beslutsfattare värnar om naturmiljön.  
 
Det är endast kommuner som kan ansöka om LONA-bidrag, men olika 
lokala aktörer, till exempel intresseorganisationer, kan initiera projekt.  
 
Kommunen kan antingen vara en deltagare i projektet eller endast sköta den 
obligatoriska administrationen – ansökan och slutrapportering.  
I detta projekt är kommunen en aktiv part genom Tierps naturskola och 
medverkande skolor. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga påverkas positivt av beslutet att ansöka om LONA-bidrag till 
detta projekt. Det möjliggör att fler elever får utomhuspedagogisk 
undervisning som stimulerar deras mentala och fysiska utveckling. En 
undervisningsform då man lär med alla sinnen och som passar alla elever, i 
synnerhet de som har svårt att ta till sig teori i klassrummet. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmålen: 
 

 4.2 Alla barn ska erbjudas en likvärdig grundskola av god kvalitet 
som leder till relevanta och ändamålsenliga kunskaper. 
 

 4.5 Ge goda förutsättningar för livslångt lärande, bildning och 
tillgång till ett rikt kultur- och fritidsliv för alla. 
 

 4.6 Andelen behöriga till gymnasieskolans yrkes- eller 
högskoleförberedande program ska öka på kommunens samtliga 
högstadieskolor. 
 

 3.6 Minskad psykisk ohälsa hos såväl vuxna som barn 
 

 10.1 Verka för att alla barn och vuxna i utbildningsverksamheterna, 
oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, religion 
eller ekonomisk eller annan ställning ska behandlas lika. 
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 15.5 Informera om natur- och kulturvärden i tätortsnära miljöer för 
att öka medvetenheten hos kommuninnevånare och besökare. 
 

 16.1 Medborgarnas delaktighet i kommunens verksamhet och 
utveckling ska öka. 

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
LONA-bidrag kan beviljas för 50% av projektets totala kostnad, 
medfinansiering kan ske med kontantinsats, med arbetstid och med ideell 
tid.  
Till detta 2-åriga projekt medfinansierar kommunen med arbetstid för 
involverad personal. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Projektansökan 

 
Beslutet skickas till 

 Handläggaren för inlämning till Länsstyrelsen senast 1/12 
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