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§ 119 
Dnr 2021/18    
 
Godkännande av föredragningslistan  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan.  
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§ 120 
Dnr 2021/773    
 
Reviderat sammanträdesplan för kommunstyrelsens 
arbetsutskott år 2022  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att ändra sammanträdesdag från den 23 november till den 15 november i 
sammanträdesplanen för kommunstyrelsens arbetsutskott år 2022, samt  
 
att övriga sammanträdesdagar i sammanträdesplanen för kommunstyrelsens 
arbetsutskott år 2022 förblir oförändrade.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 5 oktober tog kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om att godkänna 
sammanträdesdagarna för utskottet samhällsbyggnad år 2022 (KS 82/2021). 
Beslutet gällde under förutsättning att kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige godkände förslag till sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige år 2022. 
Sammanträdesdagarna för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har 
reviderats vilket i sin tur påverkar även ett av utskottets sammanträdesdatum.  
Det reviderade förslaget innebär att utskottet föreslås byta sammanträdesdag till 
den 15 november istället för den 23 november 
 
Enheten ledningsstöd har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för  
kommunstyrelsen och dess utskott samt för kommunfullmäktige för år  
2022. Förslaget regleras av kommunallagens bestämmelser om sista datum  
för budget och årsredovisning samt av kommunfullmäktiges arbetsordning.  
Förslaget har tagits fram i samråd med kommunalråd och ekonomienheten  
och med hänsyn till Tierps kommuns styrprocess som reglerar ekonomiska  
rapporter. Vidare har även förslaget tagit hänsyn till skolornas sport-, påsk  
och höstlov och inte föreslagit några sammanträdesdatum under dessa  
veckor.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Sammanträdesplan 2022 

 
Beslutet skickas till 

 Webbansvarig ledningsstöd 
 Alla chefer 
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§ 121 
Dnr 2021/1002    
 
Årsbidrag 2022 Stiftelsen Eric Sahlström Institutet  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att bevilja Eric Sahlström institutet årsbidrag för 2022 med 250 000 kr.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Sedan 2017 hanterar Kultur och fritid årsbidraget för Stiftelsen Eric 
Sahlström institutet för att skapa ett närmare samarbete mellan kommunen 
och stiftelsens verksamhet. Stiftelsen har inkommit med ansökan till Kultur 
och fritid före 30 oktober 2021 och samtal har genomförts med uppföljning 
av 2021 års bidrag samt genomgång av 2022 års ansökan. 
 
Beslut om bidraget fattas inte på delegation av Kultur och fritid då beloppet 
överstiger 100 000 kr. Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott krävs för 
att administrera ut bidraget. Föreslaget belopp är det samma som betalades 
ut i årligt verksamhetsbidrag för 2021. 
 
Louise Magnusson, kultursekreterare, informerar muntligt om ärendet på 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 december 2021. Ledamöterna har 
möjlighet att ställa frågor.  
 
Beslutsmotivering  
Eric Sahlström Institutet är ett viktigt nationellt centrum för folkmusik och 
dans med ett särskilt uppdrag att värna om nyckelharpan. ESI arbetar med 
utbildningar och främjande verksamhet i projekt och arrangemang. Under 
2021 har mycket av detta skett digitalt och fysiska arrangemang planeras för 
2022. Stiftelsen Eric Sahlström institutet söker ett bidrag på 250 000 kr. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Stiftelsen bedriver verksamhet som bidrar till barn och ungas utveckling och 
välmående.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Kostnaderna ryms inom ram. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Ansökan om årsbidrag KS 2021.1002 
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Beslutet skickas till 
 Kultur och fritids chef 
 Kultursekreterare 
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§ 122 
Dnr 2021/1001    
 
Årsbidrag 2022 Stiftelsen Leufsta  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att bevilja Stiftelsen Leufsta årsbidrag för 2022 med 470 000 kr.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Sedan 2017 hanterar Kultur och fritid årsbidraget till Stiftelsen Leufsta för 
att skapa ett närmare samarbete mellan kommunen och stiftelsens 
verksamhet. Stiftelsen har inkommit med ansökan till Kultur och fritid före 
30 oktober 2021 och samtal har genomförts med uppföljning av 2021 års 
bidrag samt genomgång av 2022 års ansökan. 
 
Beslut om bidraget fattas inte på delegation av Kultur och fritid då beloppet 
överstiger 100 000 kr. Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott krävs för 
att administrera ut bidraget. Föreslaget belopp är det samma som betalades 
ut i årligt verksamhetsbidrag för 2021. 
 
Louise Magnusson, kultursekreterare, informerar muntligt om ärendet på 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 december 2021. Ledamöterna har 
möjlighet att ställa frågor.  
 
Beslutsmotivering  
Lövstabruk är ett av kommunens största besöksmål med 45.000-50.000 
besökare per år. Under det gånga året har 400 personer deltagit på visningar 
i bruket samt under satsningen ”Öppen herrgård”. Barnens bruk är ett 
populärt besöksmål i bruket för barnfamiljer och har haft ett högt tryck 
under säsongen. Stiftelsen Leufsta är en viktig kulturaktör för fortsatt 
utveckling av Lövstabruk som besöksmål för såväl turister som 
kommuninvånare. Stiftelsen Leufsta söker ett bidrag på 470 000 kr. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Stiftelsen bedriver verksamhet som bidrar till barn och ungas utveckling och 
välmående.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Kostnaderna ryms inom ram. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 

7



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
2021-12-15  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 Ansökan om årsbidrag KS 2021.1001 
 
Beslutet skickas till 

 Kultur och fritids chef 
 Kultursekreterare 
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§ 123 
Dnr 2021/985    
 
Årsbidrag 2022 Stiftelsen Strömsbergs bruks Industriminnen  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att bevilja Stiftelsen Strömsbergs Bruks Industriminnen årsbidrag för 2022 
med 150 000 kr.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Stiftelsen Strömsbergs Bruks Industriminnen mottog bidrag första gången 
2018. Stiftelsen har inkommit med ansökan till Kultur och fritid före 30 
oktober 2021 och samtal med platsbesök har genomförts med uppföljning 
av 2021 års bidrag samt genomgång av 2022 års ansökan. 
 
Beslut om bidraget fattas inte på delegation av Kultur och fritid då beloppet 
överstiger 100 000 kr. Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott krävs för 
att administrera ut bidraget. Föreslaget belopp är 50000 kr mer än vad som 
betalades ut i årligt verksamhetsbidrag för 2021. 
 
Louise Magnusson, kultursekreterare, informerar muntligt om ärendet på 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 december 2021. Ledamöterna har 
möjlighet att ställa frågor.  
 
Beslutsmotivering  
Strömsbergs bruk är ett viktigt besöksmål i Tierps kommun med 
industribyggnader med riksintresse. Många av dessa har ett stort 
renoveringsbehov och Stiftelsen Strömsbergs Bruks Industriminnen har 
under de senaste åren kunnat genomföra större underhållsprojekt, bl.a. 
förstärkning av kvarnens grund samt stabilisering av byggnaden. Nästa 
större projekt som kräver finansiering är motsvarande 
grundförstärkningsarbete för hammarsmedjan. Föreningslivet är mycket 
aktivt och belönades med Tierps kommuns kulturpris 2020 för sina goda 
insatser. Stiftelsen söker ett bidrag på 200 000 kr för löpande 
underhållsinsatser på industriminnesbyggnaderna. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Stiftelsen har verksamheter som bidrar till barn och ungas utveckling och 
välmående.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Kostnaderna ryms inom ram. 
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Beslutsunderlag  
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Ansökan om årsbidrag KS 2021.985 

 
Beslutet skickas till 

 Kultur och fritids chef 
 Kultursekreterare 
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§ 124 
Dnr 2021/49    
 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning - Borttag 
av punkt U005  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
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. En 
delegation till ett sådant ”ordförandeförordnande” motsvarar den s.k. 
kompletterande beslutsrätt vilken i viss speciallagstiftning finns för  
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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 
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  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Förslag till ändringar i delegationsordningen 

 
Beslutet skickas till 

 Sekretariatet 
 Huvudregistrator  
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§ 125 
Dnr 2021/49    
 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2021 - 
OmBaF002  
 
Beslut  
 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
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.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
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 Förslag till ändringar i delegationsordningen 
 
 
 
Beslutet skickas till 

 Sekretariatet 
 Huvudregistrator  
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§ 126 
Dnr 2021/49    
 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning - Ushb003  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
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  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Förslag till ändringar i delegationsordningen 

 
Beslutet skickas till 

 Sekretariatet 
 Huvudregistrator  
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§ 127 
Dnr 2021/980    
 
Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) 
mellan Tierps kommun och Brottsofferjourens i Uppsala län  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta 
 
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.  
 
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 
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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  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Förslag på överenskommelse med Brottsofferjouren 

 
Beslutet skickas till 

 Individ- och familjeomsorg 
 Brottsofferjouren 
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§ 128 
Dnr 2021/981    
 
Förlängning år 2022 projekt Fossilfritt 2030  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
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  

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 
Beslutet skickas till 

 Hållbarhetsstrateg  
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§ 129 
Dnr 2021/1005    
 
Riktlinje för ekonomisk styrning  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
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.  
 
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  

 Handläggarens tjänstutlåtande 
 Riktlinje för ekonomisk styrning 

 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
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§ 130 
Dnr 2021/1006    
 
Riktlinje för investeringar  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
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  

 Handläggarens tjänstutlåtande 
 Riktlinje för investeringar 
 Riktlinje för investeringar (KS § 37/2015) 
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Beslutet skickas till 
 Ekonomienheten 
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§ 131 
Dnr 2021/1007    
 
Riktlinje för exploateringsredovisning  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa 
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  

 Handläggarens tjänstutlåtande 
 Riktlinje för exploateringsredovisning 

 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
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