
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

 2021-12-14  

 

Tid och plats 14 december 2021, kl. 18:00-21:30, ajournering 19:34-19:45 och 21:05-
21:10, i Kommunhuset, A-salen, Tierp/digitalt sammanträde 

Paragrafer 148-185 

Utses att justera Börje Wennberg, Emma Lokander    

Plats och tid för justering Kommunhuset, lilla A-salen den 20 december 2021 klockan 15:00  

Beslutande    
 
 

Ledamöter 

 
Sara Sjödal (C) 
Erik Kolm (C) 
Lotta Carlberg (C) 
Yaqub Ahmed (C) 
Anna Ahlin (C) ordförande 
Lars Lindgren (C) 
Helén Jaktlund (C) 
Mats Wikander (C), §§148-161, 
172-185 
Lars–Göran Birkehorn–Karlsen (M) 
Åsa Sikberg (M) 
Sven Lokander (M) 
Carola Fredén (M) 1:e vice ordf. 
Emma Lokander (M) 
Kenneth Karlsson (M) 
Lars Svensk (KD) 
Oskar Jonsson (MP) 
Jenny Lundström (MP) 
Alfred Mujambere (L) 

Bengt–Olov Eriksson (S) 2:e vice ordf. 
Jonas Nyberg (S) 
Gunnar Jansson (S) 
Christina Svensson (S) 
Lars–Olof Färnström (S) 
Marie–Louise Rindå (S) 
Oskar Nilsson (S) 
Christina Holmström (S) 
Torgny Helgesson (S) 
Linda Friberg (S) 
Alexander Karlsson (V) 
Agnetha Andersson (V), §§ 148-154 
Joakim Larsson (SD) 
Bengt Lindström (SD) 
Klas Jakobsson (SD) 
Per Karlsson (SD), §§ 148-154 
Rosa Ingeborg Malmberg (SD) 
Lars–Ola Sandström (SD) 
 

Beslutande ersättare Anna Ohlström (C) 
Filip Håkansson (C) 
Roger Henningsson Brander (C) 
Jessica Tindre Falk (M) 
Margareta Vikström Svensk (KD) 

Börje Wennberg (S) 
Inger Andersson (S) 
Stefan K Andersson (S) 
Benny Larsson (S) 
Ulf Andersson (S) 
Krister Andersson (V) 
Eva Berglund (V), §§ 155-185 
Sofia Jakobsson (SD)§§ 155-185 
Simon Brännström (SD) 
Bengt Asplund (SD) 

Underskrifter  
 

Sekreterare 

Annika Höök 
 

Ordförande 

Anna Ahlin 
 

Justerande  

Börje Wennberg, Emma Lokander                    
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Övriga närvarande  
 
 

Ersättare Stig Lundqvist (M)§§ 148-154 
Regina Birkehorn (M) 
Brita Kajrup (MP) 
Ann-Cathrin Larsson (L) 

 

Tjänstemän och övriga Helena Carlsson, kommundirektör 
Annika Höök, sekreterare  
Jenny Ampiala, teknikansvarig 
Patrik Norberg, teknikansvarig 
Kristin Mosand Haakonsen, kameraansvarig webbsändning 
Göran Karlsson, ordförande revisionen, §§ 148-168 
Karl-Gunnar Marklund, revisor, §§ 148-168 
Peter Staland, revisor, §§ 148-168 
 
 
 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2021-12-20 Anslaget tas ner: 2022-01-11 

Protokollets förvaringsplats Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 
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Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  

 
 Upprop 

 
  

 Val av två justerare samt 
tillkännagivande av tid och plats för 
justering av protokollet - Den 20 
december kl. 15:00 i lilla A-salen, 
kommunhuset 
 

  

§ 148 Allmänhetens frågestund 
 

2021/54  

§ 149 Godkännande av föredragningslistan 
 

2021/50  

§ 150 Aktuellt från revisionen 
 

2021/53  

§ 151 Anmälan av motioner 
 

2021/56  

§ 152 Svar på interpellationer 
 

2021/57  

§ 153 Anmälan av frågor 
 

2021/58  

§ 154 Svar på frågor 
 

2021/58  

§ 155 Vägledning för tillsättning av arbete i 
och utvärdering av tillfälliga 
fullmäktigeberedningar 
 

2021/783  

§ 156 Riktlinje för styrdokument 
 

2021/784  

§ 157 Handlingsprogram från 2022 - Uppsala 
Brandförsvar 
 

2021/907  

§ 158 Återrapportering av 
kommunfullmäktiges beslut om 
uppdrag till kommunstyrelsen 
 

2021/538  

§ 159 Svar på motion - Inspelning och 
sändning av fullmäktige, Simon 
Brännström (SD) 
 

2020/485  

§ 160 Svar på motion - Utbilda 
kommunanställda i hjärt- och 
lungräddning, Alexander Karlsson (V) 
 

2021/586  
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§ 161 Svar på motion - Kommunal hjälp till 
återvandring,  Joakim Larsson (SD) 
 

2021/583  

§ 162 Svar på motion - 4 åringarna på 
äldreboendet, Viktoria Söderling (S) 
 

2021/587  

§ 163 Riktlinjer för avgifter inom vård och 
omsorg för insatser enligt 
socialtjänstlagen, hälso- och 
sjukvårdslagen och taxa i anslutning till 
insatser enligt LSS 
 

2021/875  

§ 164 Taxa för service och tjänster i 
anslutning till insatser inom vård och 
omsorg för äldre och personer med 
funktionsnedsättning 
 

2021/874  

§ 165 Redovisning av ej verkställda beslut 
AoO kvartal 3 2021 
 

2021/187  

§ 166 Redovisning av ej verkställda beslut 
BoU kvartal 3 2021 
 

2021/187  

§ 167 Partistöd 2022 
 

2021/528  

§ 168 Riktlinjer för resor i tjänsten inom 
Tierps kommunkoncern 
 

2021/160  

§ 169 Reglemente för Krisledningsnämnden 
 

2021/894  

§ 170 Reglemente för valnämnden 
 

2021/852  

§ 171 Reglemente för kommunalt 
näringslivsråd 
 

2021/849  

§ 172 Samverkansavtal för den gemensamma 
räddningsnämnden 
 

2021/908  

§ 173 AB Tierpsbyggens anhållan att få 
investera i bostäder i Örbyhus 
 

2021/961  

§ 174 Reglemente för kommunstyrelsen 
 

2021/854  

§ 175 Reglemente för jävsnämnden 
 

2021/855  

§ 176 Arbetsordning för kommunfullmäktige 
och beredningar 

2021/969  
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§ 177 Crosshallen - Köp av byggnad 

 
2021/972  

§ 178 Crosshallen - Nedskrivning av fastighet 
 

2021/972  

§ 179 Taxa för färdtjänst och riksfärdtjänst 
 

2021/398  

§ 180 Godkännande av entledigande och val 
av ny ersättare i beredning för 
översiktsplan 2050 
 

2021/26  

§ 181 Val av ersättare för förtroendevald som 
är sjukskriven och föräldraledig 
 

2021/26  

§ 182 Godkännande av entledigande och val 
av ny ledamot i kommunstyrelsen 
 

2021/26  

§ 183 Godkännande av entledigande från 
uppdrag i kommunfullmäktige 
 

2021/26  

§ 184 Fyllnadsval 
 

2021/26  

§ 185 Redovisning av inkomna beslut och 
skrivelser 
 

2021/55  
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§ 148 
Dnr 2021/54    
 
Allmänhetens frågestund  
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid varje kommunfullmäktigesammanträde har allmänheten möjlighet att 
ställa frågor direkt till politikerna, ”Allmänhetens frågestund”. Frågestunden 
pågår i 30 minuter och alla som vill är välkomna att ställa frågor om 
kommunens verksamheter. För att en fråga ska tas upp under frågestunden 
måste den ha skickas in skriftligt i förväg.  
 
Syftet med allmänhetens frågestund är bland annat till för att skapa en 
dialog mellan allmänheten och de politiskt folkvalda för att 
kommunmedborgarna ska kunna påverka, väcka opinion och få bättre 
möjligheter att ta tillvara dina demokratiska rättigheter. Möjligheten att 
lyssna på allmänhetens frågestund finns på www.tierp.se. 
 
En fråga ställdes och besvarades under sammanträdet. Frågan berörde 
förskolan i Kyrkbyn.  
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§ 149 
Dnr 2021/50    
 
Godkännande av föredragningslistan  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan med följande revidering:  

- Ärende 7,  anmälan av interpellationer, styrks då inga 
interpellationer har lämnats in. 
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§ 150 
Dnr 2021/53    
 
Aktuellt från revisionen  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga aktuell information från revisionen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Revisorernas ordförande, Göran Karlsson, redogör för aktuell information 
från revisionen. Följande punkter tas upp:  

- Revisionens planering våren 2022 
- Pågående granskningsarbete  
- Kommande granskningsarbete 

 
Kommunen har fem revisorer varav tre representerar oppositionen. Enligt 
12 kap. 1 § kommunallag (KL 2017:725) är revisonens uppgift att årligen 
granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas eller 
fullmäktigeberedningarnas verksamhetsområden. Revisorerna prövar om 
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna 
kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Revisorerna ska också 
bedöma om resultaten i den delårsrapport som enligt 11 kap. 16 § (KL) ska 
behandlas av fullmäktige och årsredovisningen är förenliga med de mål 
fullmäktige beslutat. I sin granskning biträds revisorerna av sakkunniga 
som ska ha den insikt och erfarenhet av kommunal verksamhet som behövs 
för att kunna fullgöra uppdraget. 
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§ 151 
Dnr 2021/56    
 
Anmälan av motioner  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att överlämna de inlämnade motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande motioner har lämnats in: 

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

- Tierps Lugn, Krister Andersson (V) 
 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut 
 Inlämnade motioner 

 
Beslutet skickas till 

 Kommunstyrelsen 
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§ 152 
Dnr 2021/57    
 
Svar på interpellationer  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att interpellationsdebatten anses avslutad.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Simon Brännström (SD) har lämnat in en interpellation med en fråga om 
datorsalen på Högbergsskolan. Interpellationen anmäldes till 
kommunfullmäktige den 10 november 2021 och besvaras av ordförande i 
utskottet barn och ungdom, Lotta Carlberg (C), under dagens sammanträde. 
 
Yttrande 
Simon Brännström (SD), Lotta Carlberg (C) och Joakim Larsson (SD) yttrar 
sig.  
  
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut 
 Svar på interpellation - Nyttjande av datorsal på Högbergsskolan 
 Interpellation - Nyttjande av datorsal på Högbergsskolan, Simon 

Brännström (SD), dnr KS 2021/781 
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§ 153 
Dnr 2021/58    
 
Anmälan av frågor  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att de inlämnade frågorna får ställas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande frågor har lämnats in: 

- Fråga om rektorsområdesindelningen, Börje Wennberg (S) 
- Fråga om Svenskt Näringslivs ranking gällande företagsklimatet i 

Tierps kommun, Jonas Nyberg (S) 
 
Beslutsunderlag  

 Inlämnade frågor 
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§ 154 
Dnr 2021/58    
 
Svar på frågor  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att frågedebatten anses avslutad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande frågor har lämnats in och besvarats: 

- Fråga om rektorsområdesindelningen, Börje Wennberg (S) 
- Fråga om Svenskt Näringslivs ranking gällande företagsklimatet i 

Tierps kommun, Jonas Nyberg (S) 
 
Yttrande 
Lotta Carlberg (C), Börje Wennberg (S), Sara Sjödal (C) och Jonas Nyberg 
(S) yttrar sig.  
 
Beslutsunderlag  

 Inlämnade frågor 
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§ 155 
Dnr 2021/783    
 
Vägledning för tillsättning av arbete i och utvärdering av 
tillfälliga fullmäktigeberedningar  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa Vägledning för tillfälliga fullmäktigeberedningar.  
 
Sammanfattning av ärendet 
En vägledning för arbetet med tillfälliga fullmäktigeberedningar arbetades 
fram under 2017 och antogs av kommunfullmäktige i § 154/2017 som 
”Vägledning för tillsättning av, arbete i och utvärdering av tillfälliga 
fullmäktigeberedningar”. Vägledningen löper ut 2021-12-31 och har under 
hösten 2021 genomgått en revidering.  
 
Vägledningen för tillfälliga fullmäktigeberedningar är reviderad utifrån 
samtal med demokratiberedningen samt representanter från den tillfälliga 
beredningen för Översiktsplan 2050.  
 
Ändringar som gjorts innefattar en tydligare och kortare introduktion till 
vägledningen där syftet tydliggjorts och bakgrunden reducerats. Vidare har 
ett mer tillgängligt språk eftersträvats samt tydliggöranden kring tillfälliga 
fullmäktigeberedningars information i kommunfullmäktige. Processbilderna 
i bilagorna har layout-mässigt förenklats. Även titeln på vägledningen har 
förenklats.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 269/2021 
 Beslut demokratiberedningen § 30/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Vägledning för tillfälliga fullmäktigeberedningar  

 
Beslutet skickas till 

 Enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling 
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§ 156 
Dnr 2021/784    
 
Riktlinje för styrdokument  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa Riktlinje för styrdokument.  
 
Sammanfattning av ärendet 
En riktlinje för Tierps kommuns styrdokument togs fram under 2016 och 
reviderades 2017. Kommunfullmäktige antog den reviderade riktlinjen i § 
47/2017. Riktlinjerna för styrdokument syftar till att fastställa en enhetlig 
dokumentterminologi för Tierps kommun, tydliggöra deras funktion i den 
kommunala styrningen, samt fastställa en enhetlig framtagning, hantering 
och uppföljning av kommunens styrande dokument. Riktlinjen löper ut 
2021-12-31 och har under hösten 2021 genomgått mindre revideringar. 
 
Riktlinjen för styrdokument är reviderad utifrån samtal med 
demokratiberedningen samt med handläggare som arbetar med framtagande 
och revidering av styrdokument.  
 
Löpande i riktlinjen har ett mer tillgängligt språk eftersträvats. Ändringar 
som gjorts innefattar förutom språkliga förenklingar: 
 

 ett tydliggörande av de olika dokumentkategorierna med hjälp av en 
förklarande bild samt vissa språkliga tydliggöranden. 
 

 att vem som äger rätt att besluta om dokument på tjänstepersonsnivå 
har kompletterats med en skrivning om att verksamhetschef kan utse 
en ansvarig funktion som har rätt att fastställa styr- och 
stöddokument. Tillämpbart för till exempel funktion medicinskt 
ansvarig sjuksköterska. 

 
 en skrivning att en årlig styrdokumentförteckning ingår som bilaga 

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

14



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

 
2021-12-14  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Beslutsunderlag  
 Beslut kommunstyrelsen § 270/2021 
 Beslut demokratiberedningen § 31/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Riktlinje för styrdokument 

 
Beslutet skickas till 

 Enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling 
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§ 157 
Dnr 2021/907    
 
Handlingsprogram från 2022 - Uppsala Brandförsvar  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta Handlingsprogram - För förebyggande verksamhet och 
räddningstjänst från 2022 enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Uppsala brandförsvar styrs av en gemensam räddningsnämnd som ansvarar 
för räddningstjänsten i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner. 
Kommunfullmäktige i respektive kommun beslutar om handlingsprogram 
enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.   
 
Tierps kommun har vid tidigare tillfälle givits möjlighet att yttra sig över 
nytt förslag på handlingsprogram. Det nya handlingsprogrammet utgör en 
omarbetning och uppdatering av handlingsprogram 2020 utifrån MSB:s nya 
föreskrift om innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Dokumentet är en 
beskrivning på hur Uppsala Brandförsvar jobbar och vilka risker som finns i 
de olika kommunerna. I handlingsprogrammet finns även de mål Uppsala 
brandförsvar har. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.  
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 271/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Protokollsutdrag från Räddningsnämnden sammanträde den 2021-

09-22 - Handlingsprogram Uppsala brandförsvar från 2022 
 Handlingsprogram - För förebyggande verksamhet och 

räddningstjänst från 2022 enligt Lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor  

 Riskanalys Uppsala brandförsvar - Underlag till handlingsprogram 
2020-2023 

 Bilaga 1 Beskrivning av medborgardialog  
 Bilaga 2 Sändlista för samråd 
 Samrådsredogörelse  
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Beslutet skickas till 

 Uppsala brandförsvar 
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§ 158 
Dnr 2021/538    
 
Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut om uppdrag till 
kommunstyrelsen  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga återrapporteringen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap. 4 - 5 §§ ska nämnderna redovisa 
till fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har 
lämnat till dem med stöd av 5 kap. 2 och 4 §§. 
 
Verkställande av kommunfullmäktiges beslut återrapporteras till fullmäktige 
två gånger om året. I rapporteringen redovisas samtliga uppdrag som är 
pågående, ej ännu verkställda eller sedan senaste rapporteringen, slutförda. 
Rapporteringen sker två gånger per år, i juni och i december. 

  

Följande uppdrag till kommunstyrelsen är pågående eller ej ännu 
verkställda: 
Beslutsdatum Uppdrag Återrapportering  

2019-12-12 
§ 150 
 
2020-11-03 
§ 98 
 
2021-11-10 
§ 138 

KS 2019/908 
Grundskolans organisation. 
Se över grundskolans 
organisation och lokal-
utnyttjande i syfte att 
organisationen följer lagen 
och att våra lokaler nyttjas på 
ett optimalt sätt, att inga 
större förändringar i grund-
skolans organisation görs 
förrän utredningen överläm-
nats till och hanterats i 
kommunstyrelse och 
fullmäktige.  

Verksamheten har lämnat 
en rapport. Ärendet har 
behandlats av KF men 
återremitterats vid 
sammanträdet i nov 2021. 
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2021-04-07 
§ 39 

KS 2020/991 
Återkomma till 
kommunfullmäktige med 
förslag till ändrade ägardirektiv 
avseende avkastningskravet. 

Pågående 

2021-06-08 
§ 74 

2020/491 
Införa ett nytt pris i ”Pekens 
anda” för ett mycket långvarigt 
ideellt arbete och engagemang 
och att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att ta fram ramverk för 
vad som krävs för att kunna få 
priset. Vad priset ska bestå av 
och hur ofta priset kan delas ut. 

Pågående 

2021-06-08 
§ 75 

KS 2019/763  
Inrätta en digital ungdomspanel 
för unga upp till 18 år 

Hanteras av 
demokratiberedningen 
Handläggare utsedd. 
Påbörjas våren 2022 

2021-06-08 
§ 75 

KS 2019/763  
Genomföra en årlig 
demokratidag för unga 

Hanteras av 
demokratiberedningen 
Handläggare utsedd. 
Påbörjas våren 2022 

2021-06-08 
§ 75 

KS 2019/763  
Utreda möjligheten att införa en 
demokratitrappa för elever i 
grundskolan 

Hanteras av 
demokratiberedningen 
Handläggare utsedd. 
Påbörjas våren 2022 

2021-06-08 
§ 75 

KS 2019/763  
Utreda möjligheten att införa e-
förslag för alla medborgare i 
Tierps kommun 

Hanteras av 
demokratiberedningen 
Handläggare utsedd. 
Påbörjas våren 2022 

2021-09-21 
§ 105 

2021/631 
att ge kommunfullmäktiges 
presidium i uppdrag att leda 
arbetet i att göra en översyn 
över befintlig utskottsstruktur 
under kommunstyrelsen samt 
den befintliga politiska 
organisationen i övrigt och 
föreslå ändringar i 
kommunstyrelsens och andra 
relevanta reglementen 

OBS uppdrag till KFs 
presidium 
 
Pågående 
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Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.  
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 272/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 Sekretariatet 

2021-09-21 
§ 105 

2021/631 
att ge kommunfullmäktiges 
presidium i uppdrag att leda 
arbetet i att göra en översyn 
över ersättningsreglementet 
till förtroendevalda 

OBS uppdrag till KFs 
presidium 
 
Pågående 

2021-11-10 
§ 123 

2021/64 
att i enlighet med kommun-
revisionens utlåtande 
avseende delårsrapport 2021 
uppdra till kommunstyrelsen 
att säkerställa att kommun-
styrelsens återkoppling av 
kommunens mål- och budget-
dokument är tillfredsställande 
i delårsrapport och årsredo-
visning. 

Pågående 

 

Följande uppdrag till kommunstyrelsen är sedan senaste 
återrapporteringen den 15 december 2020, slutförda: 
 
Beslutsdatum Uppdrag Återrapportering  

2021-03-03 
§ 15 

KS  2020/939 
Att, enligt kommunens 
finanspolicy, omsätta 
befintliga lån samt ta upp 
eventuellt nya lån för år 2021 
inom en ram på 75 mnkr. 

Ständigt pågående och 
sker enligt finanspolicyn. 
Klart. 
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§ 159 
Dnr 2020/485    
 
Svar på motion - Inspelning och sändning av fullmäktige, Simon 
Brännström (SD)  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Simon Brännström (SD) föreslår i en motion att ge IT-nämnden uppdraget 
att verkställa förändring av fullmäktiges webb-tv genom att nyttja tekniken 
”bild i bild”. 
 
Beslutsmotivering  
Avtalet för den hård- och mjukvara som idag används för att webbsända och 
spela in kommunfullmäktiges sammanträden tecknades 2018 och avtalet 
löper fram till juni 2023. Det finns en nära koppling till det system som 
används för närvaro, talartider, votering etc. under kommunfullmäktiges 
sammanträden och detta ingår i samma avtal. 
 
Kommunen bör löpande verka för att göra kommunfullmäktiges 
sammanträden tillgängliga. Uppsättningen av den nuvarande tekniska 
lösningen gjordes vid avtalsstart utifrån dåvarande förutsättningar och 
utifrån leverantörens rekommendationer. Senaste tiden har bland vissa 
anpassningar behövt genomföras då sammanträdena varit digitala. 
Möjligheter att anpassa webbsändningen på det vis motionären föreslår 
finns men det kräver resurser och kompetens. Detta både i form av viss ny 
hårdvara men också att mer personal krävs inför och under sammanträdena. 
Sammantaget blir det en avvägning. Behov och upplägg för 
webbsändningen kommer att ses över i samband med att det blir aktuellt 
med nytt avtal 2023. 
 
Vid framtida upphandlingar kan förslaget komma att beaktas. Vid beredning 
av svaret på motionen har Kommunfullmäktiges presidium varit delaktigt. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Förslaget till beslut innebär inga negativa barnrättskonsekvenser. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser. 
 

21



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

 
2021-12-14  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Simon Brännström (SD) yrkar bifall till motionen.  
 
Bifall 
Sara Sjödal (C) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunfullmäktige. 
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Simon Brännströms 
(SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt liggande 
förslag. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 273/2021 
 Förslag till beslut - Svar på motion – Motion om inspelning och 

sändning av fullmäktige 
 Motion – Inspelning och sändning av fullmäktige, Simon 

Brännström (SD) 
 
Beslutet skickas till 

 Motionären 

22



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

 
2021-12-14  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 160 
Dnr 2021/586    
 
Svar på motion - Utbilda kommunanställda i hjärt- och 
lungräddning, Alexander Karlsson (V)  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen anses besvarad. 
 
Reservation 
Alexander Karlsson (V), Eva Berglund (V) och Krister Andersson (V) 
reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Alexander Karlsson (V) föreslår i en motion kommunfullmäktige besluta att  

- Att varje anställd ska erhålla utbildning i grundläggande hjärt- och 
lungräddning. 

- Att utbildningen sker årligen. 
 
Beslutsmotivering  
Frågan som lyfts i motionen är av betydelsefull karaktär för såväl 
kommunens medarbetare som för personer i deras närhet. Det sker 
återkommande utbildningar i hjärt- och lungräddning i kommunens 
verksamheter av interna utbildare. 
 
I kommunhuset har det erbjudits hjärt- och lungräddning för några år sedan 
av företagshälsovården. Då kommunen har egna utbildare kan en årlig 
utbildning erbjudas till personalen framgent. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Förslaget till beslut innehåller inga negativa barnrättskonsekvenser. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Förslaget till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Alexander Karlsson (V) yrkar att motionen ska bifallas.  
 
Bifall 
Emma Lokander (M) yrkar bifall till liggande förslag.  
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Yttrande 
Ann-Cathrin Larsson (L) yttrar sig.  
  
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunfullmäktige. 
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag, att motionen anses 
besvarad,  och Alexander Karlssons (V) yrkande, att bifalla motionen, och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt liggande förslag. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 274/2021 
 Förslag till beslut – Svar på motion – Utbilda kommunanställda i 

hjärt- och lungräddning 
 Motion - Utbilda kommunanställda i hjärt- och lungräddning, 

Alexander Karlsson (V) 
 
Beslutet skickas till 

 Motionären 
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§ 161 
Dnr 2021/583    
 
Svar på motion - Kommunal hjälp till återvandring,  Joakim 
Larsson (SD)  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 
 
Reservation 
Joakim Larsson (SD), Bengt Lindström (SD), Klas Jakobsson (SD), Sofia 
Jakobsson (SD), Rosa Ingeborg Malmberg (SD), Lars–Ola Sandström (SD), 
Simon Brännström (SD) och Bengt Asplund (SD) reserverar sig till förmån 
för eget yrkande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Joakim Larsson (SD) föreslår i en motion att kommunstyrelsen får i uppdrag 
att utreda inrättandet av en återvandringsenhet i Tierps kommun. 
 
Beslutsmotivering  
Hjälp till återvandring åligger inte kommunen. Migrationsverket ger stöd till 
de som önskar återvandra och det finns en förordning som reglerar storleken 
på stödet. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte påverkas av beslutet.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Joakim Larsson (SD) yrkar att motionen ska bifallas.   
 
Bifall  
Jenny Lundström (MP), Yaqub Ahmed (C), Emma Lokander (M) och Alfred 
Mujambere (L) yrkar bifall till liggande förslag. 
 
Beslutsgång  
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunfullmäktige.  
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag, att avslå motionen, och 
Joakim Larssons (SD) yrkande, att bifalla motionen, och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt liggande förslag. 
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Beslutsunderlag  
 Beslut kommunstyrelsen § 275/2021 
 Förslag till beslut – Svar på motion – Motion om Kommunal hjälp 

till återvandring 
 Motion - Kommunal hjälp till återvandring, Joakim Larsson (SD) 

 
Beslutet skickas till 

 Motionären 
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§ 162 
Dnr 2021/587    
 
Svar på motion - 4 åringarna på äldreboendet, Viktoria Söderling 
(S)  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anse motionen besvarad. 
 
Reservation  
Bengt–Olov Eriksson (S), Jonas Nyberg (S), Gunnar Jansson (S), Christina 
Svensson (S), Lars–Olof Färnström (S), Marie–Louise Rindå (S), Oskar 
Nilsson (S), Christina Holmström (S), Torgny Helgesson (S), Linda Friberg 
(S), Börje Wennberg (S), Inger Andersson (S), Stefan K Andersson (S), 
Benny Larsson (S) och Ulf Andersson (S) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Viktoria Söderling (S) föreslår i en motion att ett försök genomförs, när det 
kan göras smittsäkert ur pandemisynpynkt, där de äldre barnen på 
förskolorna Gullvivan i Karlholm och Vallskoga i Tierp regelbundet 
besöker äldreboendena Wesslandia respektive Åskarbygården. 
 
Beslutsmotivering  
Samarbete mellan vård och omsorgsboendena i Tierps kommun och 
förskolor är redan etablerat i kommunen. Förskolorna besöker vård och 
omsorgsboendena regelbundet bland annat genomförs gemensamma 
aktiviteter samt underhållning från förskolebarn till de äldre utifrån 
säsongsbetoning tex luciafirande, sommarkonsert.  
På grund av pandemin har dock ingen verksamhet bedrivits sedan januari 
2020. Då samarbete mellan verksamheterna redan är pågående anses 
motionen besvarad.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenserna togs i beaktning i samband med tidigare införande 
av samarbetet. Samarbetet bedöms ha haft positiv effekt för lärande över 
generationsgränserna.  
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Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Marie- Louise Rindå (S) och Jonas Nyberg (S) yrkar att motionen ska 
bifallas.  
 
Bifall  
Lotta Carlberg (C) och Sara Sjödal (C) yrkar bifall till liggande förslag. 
 
Beslutsgång  
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunfullmäktige.  
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag, att anse motionen besvarad, 
och Marie-Louise Rindå (S) yrkande, att bifalla motionen, och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt liggande förslag. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 276/2021 
 Förslag till beslut – Svar på motion - 4 åringar på äldreboendet 
 Motion – 4 åringar på äldreboendet, Viktoria Söderling (S) 

 
Beslutet skickas till 

 Motionären 
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§ 163 
Dnr 2021/875    
 
Riktlinjer för avgifter inom vård och omsorg för insatser enligt 
socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och taxa i 
anslutning till insatser enligt LSS  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta Riktlinjer för avgifter inom vård och omsorg för insatser enligt 
socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och taxa i anslutning till 
insatser enligt LSS (KS 2019/754) från och med 20 december 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med riktlinjerna är att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling vid 
handläggning, beräkning och uttag av avgifter. I riktlinjerna anges principer 
för avgifter, avgiftsberäkning, fakturering och regler vid frånvaro. 
 
Enligt fullmäktiges riktlinjer för styrdokument ska det för alla styrdokument 
anges ett datum för hur länge dokumentet är giltigt. Riktlinjens till och med 
datum har passerat utan att detta uppmärksammats. Riktlinjen gällde till och 
med 31 december 2020. Avgifter har fortsatt tagits ut på samma sätt och 
enligt gällande taxa.  
 
Beslutsmotivering  
Vissa mindre justeringar kan behövas varför föreslagen förlängning är ett år. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte förväntas påverkas av 
beslutet.  
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 277/2021 
 Beslut utskottet arbete och omsorg § 76/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Riktlinjer för avgifter inom vård och omsorg för insatser enligt 

socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och taxa i anslutning till 
insatser enligt LSS 

 
Beslutet skickas till 

 Verksamhetschef Vård och omsorg 
 Områdeschef bistånd, vård och omsorg 
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§ 164 
Dnr 2021/874    
 
Taxa för service och tjänster i anslutning till insatser inom vård 
och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att förlänga Taxa för service och tjänster i anslutning till insatser inom vård 
och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning att gälla till 
och med 31 december 2022.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med taxan är att fastställa den avgiftsnivå som kommunen kan ta ut 
för vissa tjänster och service som kommunen tillhandahåller i anslutning till 
insatser enligt socialtjänstlagen, lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade samt hälso- och sjukvårdslagen. Syftet är även att samla 
alla gällande avgifter inom verksamhetsområdet i ett och samma dokument. 
Detta för att underlätta för både medborgare och tjänstemän. 
 
Enligt fullmäktiges riktlinjer för styrdokument ska det för alla styrdokument 
anges ett datum för hur länge dokumentet är giltigt. Taxan gäller till och 
med 31 december 2021.  
 
Beslutsmotivering  
Innehållet i taxan är fortfarande adekvat och aktuellt. Vissa mindre 
justeringar kan behövas varför en ettårig förlängning föreslås. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte berörs av beslutet.  
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 278/2021 
 Beslut utskottet arbete och omsorg § 77/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Taxa för service och tjänster i anslutning till insatser inom vård och 

omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning 
 
Beslutet skickas till 

 Verksamhetschef Vård och omsorg 
 Områdeschef bistånd, vård och omsorg 
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§ 165 
Dnr 2021/187    
 
Redovisning av ej verkställda beslut utskottet arbete och 
omsorg kvartal 3 2021  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 3 2021 till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, eller 
beviljad insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(1993:387), LSS, inte har verkställts inom tre månader. Kommunen ska 
även rapportera till IVO när ett tidigare rapporterat beslut har blivit 
verkställt, när ett beslut av någon anledning har avslutats innan det har 
verkställts samt när ett verkställt beslut har avbrutits och inte verkställts på 
nytt inom tre månader. Den här rapporteringen avser samtliga LSS-beslut 
samt SoL-beslut för vuxna över 21 år. 
 
För perioden 1 juli till 30 september 2021, kvartal 3, har det rapporterats 
totalt 7 beslut enligt SoL, varav 3 st var rapporterade som ej verkställda 
beslut, 2 som verkställda beslut och 2 som avslutade utan verkställighet. 
Totalt har 2 beslut enligt LSS rapporterats, varav 1 var rapporterat som ej 
verkställt och 1 som verkställt.  
 
Ej verkställda beslut: 

- Bostad med särskild service enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-11. 
Med anledning av att den enskilde vistas på HVB tills tidigast 2022-
03-31 kommer beslutet om permanent boende inte att verkställas 
dessförinnan.  

- Bostad med särskild service enligt SoL. Beslutsdatum: 2021-06-28. 
Planering för inflytt pågår. Den enskilde har blivit erbjuden ett 
boende men har ännu inte lämnat besked. Beslutet är därav 
rapporterat som ej verkställt. 

- Korttidsboende/växelvård enligt SoL. Beslutsdatum: 2021-05-31. 
Erbjudande om plats har lämnats men den enskilde har tackat nej. 
Motiveringsarbete pågår och erbjudande om annan insats i avvaktan 
har lämnats. 
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- Daglig verksamhet enligt LSS. Beslutsdatum: 2021-06-21. 
Önskemål om en specifik arbetsplats finns vilket gör att tiden för 
verkställighet dröjer till dess ledig plats finns. Möjlighet till arbete i 
annan verksamhet har erbjudits. 

 
Beslut som har verkställts: 

- Dagverksamhet enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-11-09. Datum för 
verkställighet: 2021-07-05. 

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2021-03-16. 
Datum för verkställighet: 2021-08-24.  

- Kontaktperson enligt LSS. Beslutsdatum: 2021-02-15. Datum för 
verkställighet: 2021-10-07. 

 
Beslut som har avslutats utan att verkställas: 

- Korttidsboende/växelvård enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-07-17. 
Datum för avslut: 2021-08-02. Beslut om särskilt boende har 
beviljats och ersatt detta beslut. 

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-08-11. 
Orsak till avslut: kund avliden. 

 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms inte påverkas av den rapportering som görs till IVO 
av ej verkställda beslut.   
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 279/2021 
 Beslut utskottet arbete och omsorg § 78/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande. 

 
Beslutet skickas till 

 Kvalitet och strategisk utveckling, Johanna Kastenholm 
 Vård och omsorg, Ulrica Stjerngren 
 Individ och familj, Mikael Sjöberg 
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§ 166 
Dnr 2021/187    
 
Redovisning av ej verkställda beslut utskottet barn och ungdom 
kvartal 3 2021  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 3 2021 till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, inte har 
verkställts inom tre månader. Kommunen ska även rapportera till IVO när ett 
tidigare rapporterat beslut har blivit verkställt, när ett beslut av någon anledning 
har avslutats innan det har verkställts samt när ett verkställt beslut har avbrutits 
och inte verkställts på nytt inom tre månader.  
 
För perioden 1 juli till 30 september 2021, kvartal 3, har det rapporterats 
totalt 8 beslut enligt SoL för barn och unga, varav 3 är rapporterade som ej 
verkställda, 3 som verkställda och 2 som avslutade utan verkställighet.   
 
Ej verkställda beslut: 

- Kontaktfamilj. Beslutsdatum: 2021-07-01. Anledning till dröjsmål i 
verkställighet är en generell svårighet i att hitta lämpliga 
kontaktfamiljer. Det pågår en utredning av en föreslagen familj men då 
det inte är klargjort rapporteras det som ej verkställt. 

- Kontaktfamilj. Utökad omfattning. Beslutdatum för utökning: 2021-06-
21. Ytterligare en kontaktfamilj ska erbjudas. Rekrytering pågår. 

- Kontaktfamilj. Beslutsdatum: 2021-06-04. Ett uppstartsmöte med en 
tilltänkt och redan utredd kontaktfamilj är inbokat. Då det inte är 
klargjort rapporteras det som ej verkställt.   
 

Beslut som har verkställts: 
- 3 beslut om öppenvårdsverksamhet med beslutsdatum 2021-04-22. 

Datum för verkställighet: 2021-08-30. 
 
Beslut som har avslutats utan att verkställas: 

- 2 beslut om kontaktperson med beslutsdatum 2021-02-18. Datum för 
avslut: 2021-09-22. Anledning till avslut är att behovet av insatsen inte 
bedöms föreligga. 
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Barnrättskonsekvenser 
Bedömningen är att barn och unga inte påverkas av den rapportering av ej 
verkställda beslut som görs till IVO.  
 
Yrkande 
Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till liggande förslag.   
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 280/2021 
 Beslut utskottet barn och ungdom § 289/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

 Kvalitet och strategisk utveckling, Johanna Kastenholm 
 Vård och omsorg, Ulrica Stjerngren 
 Individ och familj, Mikael Sjöberg 
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§ 167 
Dnr 2021/528    
 
Partistöd 2022  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att partistöd för 2022 utbetalas enligt angivna belopp till alla partier i slutet 
av januari 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 5 § Årlig utbetalning i Regel för kommunalt partistöd, fastställd av 
kommunfullmäktige § 158/2019, betalas partistöd ut i förskott i januari 
månad efter beslut i kommunfullmäktige. Mottagare av partistöd ska årligen 
senast den 30 juni lämna en skriftlig redovisning till Tierps kommun som 
visar att partistödet från föregående år har använts för det ändamål som 
anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. Har redovisning och 
granskningsintyg enligt 4 kap. 31 § andra stycket kommunallagen inte 
lämnats in till kommunstyrelsen, utbetalas inget partistöd. Till 
redovisningen ska fogas ett signerat granskningsintyg. Mottagaren utser 
själv en särskild granskare som granskar om redovisningen ger en rättvis 
bild av hur mottagaren har använt partistödet.  
 
Beslutsmotivering  
Följande partier har lämnat in redovisningar av partistöd: 
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, 
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och ungdomar inte bedöms påverkas 
av beslutet. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Enligt 2 § i Regel för partistöd kommunalt partistöd består stödet av: 
- Ett grundstöd om 53,8% av basbeloppet per parti och år, samt 
- Ett mandatstöd om 40% av basbeloppet per mandat och år. 
 
Prisbasbeloppet avser prisbasbeloppet i januari året innan. 
Prisbasbelopp 2021-01-01   47 600 kr 

      
Grundbidrag  53,8% av prisbasbeloppet 25 609 kr 
Partistöd per mandat 40,0% av prisbasbeloppet 19 040 kr 

      
Grundbidrag totalt  204 870 kr   
Stöd utifrån mandat totalt 932 960 kr   
      
Centerpartiet     
Grundbidrag  25 609 kr   
Mandat  11   209 440 kr 235 049 kr  
        

 
Liberalerna    

   
Grundbidrag  

 25 609 kr   
Mandat 1   19 040 kr 44 649 kr  

      
Vänsterpartiet    

  
Grundbidrag  

 25 609 kr   
Mandat 3   57 120 kr 82 729 kr  

      
Miljöpartiet   

   
Grundbidrag  

 25 609 kr   
Mandat 2   38 080 kr 63 689 kr  

      
Kristdemokraterna   

  
Grundbidrag  

 25 609 kr   
Mandat 2   38 080 kr 63 689 kr  

      
Moderaterna   

   
Grundbidrag  

 25 609 kr   
Mandat 7   133 280 kr 158 889 kr  

      
Socialdemokraterna  

   
Grundbidrag  

 25 609 kr   
Mandat 15   285 600 kr 311 209 kr  
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Sverigedemokraterna   

   
Grundbidrag  

 25 609 kr   
Mandat  8   152 320 kr 177 929 kr  

      
   Totalt 1 137 830 kr  
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 281/2021 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 99/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Inkomna redovisningar från:  

- Socialdemokraterna 
- Centerpartiet 
- Sverigedemokraterna  
- Moderaterna 
- Vänsterpartiet 
- Kristdemokraterna 
- Miljöpartiet 
- Liberalerna 

 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
 Redovisningsansvarig i respektive parti 
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§ 168 
Dnr 2021/160    
 
Riktlinjer för resor i tjänsten inom Tierps kommunkoncern  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta riktlinjer för resor i tjänsten inom Tierps kommunkoncern.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun har sedan 2006 haft en resepolicy som specificerar behovet 
av att överväga val av färdsätt utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Dokumentet 
behöver utvecklas i takt med den tekniska utvecklingen och forskningen på 
området.  
 
Styrdokumentet blir nu en riktlinje i stället för som tidigare en policy. Detta 
i enlighet med kommunens riktlinje för styrdokument.  
 
Riktlinjerna tydliggör vad som gäller för den enskilda medarbetaren och hur 
denna ska genomföra en väl planerad resa utifrån hållbarhet, hälsa, ekonomi 
och arbetstid.  
 
Enligt uppdrag i budget införs genom dessa riktlinjer ett system för 
klimatväxling av flygresor. Klimatväxling innebär att inom en organisation 
lägga till en extra avgift på de resor som ger höga koldioxidutsläpp. Dessa 
pengar används sedan till åtgärder som syftar till att sänka organisationens 
klimatpåverkan. Systemet ska ge ett tydligt ekonomiskt incitament till 
verksamheten och dess anställda att bidra till att uppnå klimatmålet. I Tierps 
kommun tillkommer en avgift om 2000 kronor för en flygresa (tur och 
retur). Dessa pengar överförs till ett separat konto, en så kallad klimatpott i 
respektive organisation inom kommunkoncernen. Kommunens/bolagens 
verksamheter kan ansöka om att använda medel från den 
organisationsanknutna klimatpotten till åtgärder som minskar utsläppen av 
växthusgaser. Kommundirektören/VD beslutar om fördelning av 
klimatpottens pengar. 
 
Den tekniska utvecklingen för distansmöten har förändrats avsevärt sedan 
det tidigare styrdokumentet antogs, vilket gett upphov till nya formuleringar 
i denna riktlinje. Möjligheten att ha tillgång till internet på tåg är en annan 
förändring som påverkar hur tjänsteresor kan företas på ett effektivt sätt.  
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I denna riktlinje tillkommer även att aktiva transporter (cykla eller gå) ska 
prioriteras vilket är motiverat av hälsoskäl såväl som för miljön och 
trafiksäkerheten. 
 
Beslutsmotivering  
Riktlinjerna syftar till att minska resandet i tjänsten samt minska de negativa 
effekterna av nödvändiga resor. Riktlinjer för resor i tjänsten är av vikt för 
att ledningen i kommunen ska kunna skapa förutsättningar för, och ha 
tydliga förväntningar på, personalens resvanor.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Riktlinjerna syftar till att minska bil- och flygresor till förmån för aktiva 
resor eller kollektivtrafik. Detta bidrar till att förbättra trafiksäkerheten 
vilket är positivt för barn och ungas säkerhet och möjlighet att röra sig fritt 
och tryggt i det offentliga rummet. Riktlinjerna syftar även till att minska 
klimatpåverkan vilket är nödvändigt för att kommande generationer barn 
och unga ska ha goda förutsättningar att leva ett gott liv.  
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål:  

 3.9 Minskad sjukfrånvaro i kommunens verksamhet.  
 11.3 Skapa inkluderande tätortsmiljöer som erbjuder god tillgång till 

grönområden och offentliga platser och som ger möjlighet att ta sig 
fram säkert som gång- och cykeltrafikant.  

 13.3 Kommunens och kommunkoncernens transporter ska vara 
fossilfria till år 2030. 

 
Beslutet bidrar till uppdrag 6.3.a ”Kommunens resepolicy ska revideras i 
syfte att minska behovet av resande och minska tjänsteresornas 
klimatpåverkan. Klimatpåverkan vid tjänsteresor ska mätas och system med 
klimatkompensation alternativt klimatväxling ska införas.” 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Det finns ekonomiska incitament för kommunen att minska antalet resor i 
tjänsten. Varje resa är en kostnad. Som anställd eller förtroendevald i Tierps 
kommun finns idag möjlighet att använda privat bil i tjänsten och sedan få 
ersättning per körda mil. Under 2019 betalade kommunen ut ca 750 000 
SEK i milersättning för 26 521 körda mil i privat bil. Resa med egen bil ska 
enligt dessa riktlinjer endast företas om inga andra alternativ är möjliga, och 
förväntas därmed minska över tid. 
 
De nya riktlinjerna förväntas bidra till att resor i tjänster minskar generellt 
till förmån för både distansmöten och aktiva transporter (gång och cykel) 
vilka har en mycket låg kostnad.  
 
Klimatväxlingen innebär endast en intern transaktion. 
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Yrkande 
Jenny Lundström (MP), yrkar bifall till liggande förslag.   
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 282/2021 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 100/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Riktlinjer för resor i tjänsten i Tierps kommunkoncern 
 Intern klimatpott för minskad klimatpåverkan 

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör  
 Hållbarhetsstrateg 
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§ 169 
Dnr 2021/894    
 
Reglemente för Krisledningsnämnden  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa Reglemente för krisledningsnämnd, 
 
att införa krav på att ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden ska 
genomgå säkerhetsprövning. 
 
Reservation 
Joakim Larsson (SD), Bengt Lindström (SD), Klas Jakobsson (SD), Sofia 
Jakobsson (SD), Rosa Ingeborg Malmberg (SD), Lars–Ola Sandström (SD), 
Simon Brännström (SD) och Bengt Asplund (SD) reserverar sig till förmån 
för eget yrkande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Krisledningsnämnden har till uppgift att utöva den ledningsfunktion som 
enligt lag ankommer på kommunen vid extraordinära händelser i fredstid. 
Reglementet för krisledningsnämnden fastställdes senast i 
kommunfullmäktige 2017-12-19, § 21/2017. Reglementet löper ut 2021-12-
31 och har därför genomgått en revidering. 
 
Reglementet för krisledningsnämnden är reviderat utifrån samtal med 
säkerhetsskyddschef/säkerhetssamordnare. Ändringar som gjorts innefattar 
redaktionella ändringar samt vissa språkliga tydliggöranden. I övrigt har 
revidering gjorts i följande delar: 
 
 Ett avsnitt har lagts till (Säkerhetsprövning, § 3). Enligt 3 kap. 1 § 

säkerhetsskyddslagen (2018:585) ska den som genom en anställning 
eller som på något annat sätt ska delta i säkerhetskänslig verksamhet 
säkerhetsprövas. Säkerhetsprövningen syftar till att klarlägga om en 
person kan antas vara lojal mot de intressen som skyddas genom 
säkerhetsskyddslagstiftningen och i övrigt pålitlig från 
säkerhetssynpunkt. Vid säkerhetsprövningen ska sådana 
omständigheter beaktas som kan antas innebära sårbarheter i 
säkerhetshänseende. Huvudregeln enligt 3 kap. 1 § 
säkerhetsskyddslagen är att fullmäktigeledamöter inte får 
säkerhetsprövas. Detta gäller dock endast vid utövandet av det 
politiska uppdraget inom fullmäktige. Om en sådan förtroendevald 
utses att delta i annan verksamhet som kan vara säkerhetskänslig 
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enligt säkerhetsskyddslagen ska alltså en säkerhetsprövning göras. 
Krisledningsnämnden kan hantera säkerhetskänslig information och 
därför ska ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden 
säkerhetsprövas. 

 
 Ett tillägg avseende den lagstiftning, lagen (2006:544) om 

kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap, LEH, som ligger till grund 
för krisledningsnämnden, har specificerats i reglementet (1 §). 
 

 En skrivelse om behandling av personuppgifter enligt 
Personuppgiftslagen (4 §) har ersatts med EU:s 
dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR. 
 

 I paragrafen om krisledningsnämndens sammansättning (9 §) har 
informationen om att nämnden består av fem ledamöter och fem 
ersättare ändrats till att bestå av fem ledamöter och fyra ersättare. 
 

 Avsnittet kring delgivning har förtydligats (20 §). 
 

 En paragraf (22 §) har lagts till som tydliggör kommundirektörens 
rätt att närvara vid krisledningsnämndens sammanträden. Detta har 
tidigare framgått endast i Instruktion för kommundirektör, men 
skrivs nu in i alla nämnders reglementen för tydlighetens skull.  

 
 Paragrafen om krisledningsnämndens upphörande har lyfts ut och 

har fått en egen rubrik i syfte att avsnittet ska belysas tydligare  
(23 §). 

 
Nicklas Rydgren, kommunjurist, och Mathiaz Boström, 
säkerhetssamordnare/ säkerhetschef, informerar muntligt om ärendet på 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 16 november. 
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 kommunfullmäktige avslår den andra att-
satsen i förslaget till beslut.   
 
Bifall  
Sara Sjödal (C), Emma Lokander (M) och Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M) 
yrkar bifall till liggande förslag. 
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Avslag  
Emma Lokander (M) yrkar avslag på Joakim Larssons (SD) yrkande. 
 
Beslutsgång  
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunfullmäktige.  
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag, och Joakim Larssons (SD) 
yrkande, att avslå den andra att-satsen, och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt liggande förslag. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 283/2021 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 101/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Reglemente för krisledningsnämnden 

 
Beslutet skickas till 

 Enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling 
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§ 170 
Dnr 2021/852    
 
Reglemente för valnämnden  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa Reglemente för valnämnden, samt 
 
att andra stycket i 8 § i Reglemente för valnämnden gällande ansökan om att 
delta på distans ändras till följande: 
 
”Enskild ledamot som på grund av särskilda skäl önskar delta på distans bör 
senast sju dagar före sammanträde ansöka om det till kommunens 
sekretariat. I ansökan skall anledning till önskat distansdeltagande uppges. 
Ordförande avgör om distansdeltagande godkänns. Om särskilda skäl 
uppstår senare än sju dagar före sammanträdet avgör ordförande om 
deltagande på distans kan medges.” 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommuns valnämnd är lokal valmyndighet som bland annat utser 
valförrättare, beslutar om vallokaler och svarar för den preliminära 
räkningen av röster vid genomförande av val. Reglementet för valnämnden 
fastställdes senast i kommunfullmäktige i § 30/2020. Reglementet löper ut 
2021-12-31 och har under hösten 2021 genomgått en mindre revidering. 
 
Reglementet för valnämnden är reviderat utifrån samtal med valnämndens 
ordförande. Ändringar som gjorts innefattar mindre redaktionella ändringar 
samt språkliga tydliggöranden gällande proceduren vid delgivning.  
 
Vidare har formuleringen kring ledamöter i valnämndens utskott reviderats 
till att valnämnden utser ledamöter. Detta ersätter tidigare skrivelse att 
valnämndens presidium ska fungera som arbetsutskott.  
 
Sista stycket i 4 § har ändrats så att ”Ersättare som inte tjänstgör har rätt att 
delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet.” 
Vilket ersätter tidigare skrivelse att ”Ersättare som inte tjänstgör har rätt att 
yttra sig men inte framställa yrkanden eller få sin mening antecknad till 
protokollet.” Den nya skrivelsen är i enlighet med skrivelsen i 
kommunstyrelsens reglemente.  
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Därutöver ändras skrivelsen gällande ansökan om att delta på distans till att 
det bör göras senast en vecka före sammanträde, vilket ersätter tidigare 
skrivelse att det ska göras senast 10 dagar före sammanträde.  
 
Formuleringen runt utsändning av kallelse har reviderats från ”fem dagar” 
till ”en vecka” för att skapa en enhetlig formulering i kommunens 
reglementen. Det gör även att utsändning av kallelse och ansökan om att 
delta på distans följer samma tidsram, det vill säga en vecka. 
 
En paragraf (14 §) har lagts till som tydliggör kommundirektörens rätt att 
närvara vid valnämndens sammanträden. Detta har tidigare framgått endast i 
Instruktion för kommundirektör, men skrivs nu in i alla nämnders 
reglementen för tydlighetens skull.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 284/2021 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 102/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Reglemente för valnämnden 

 
Beslutet skickas till 

 Enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling 
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§ 171 
Dnr 2021/849    
 
Reglemente för kommunalt näringslivsråd  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa Reglemente för kommunalt näringslivsråd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med det kommunala näringslivsrådet är att främja en långsiktig och 
hållbar utveckling av det lokala näringslivet. Vidare ska näringslivsrådets 
verksamhet underlätta företagande i kommunen genom en ömsesidig och 
stimulerande dialog mellan kommunen och näringslivet. Reglementet för 
det kommunala näringslivsrådet fastställdes i kommunfullmäktige 
§156/2019. Reglementet löper ut 2021-12-31 och har under hösten 2021 
genomgått en mindre revidering.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 
Ett välfungerande kommunalt näringslivsråd bidrar till att uppnå flera av 
Tierps kommuns antagna delmål, i synnerhet delmål 8.4 Verka för att 
bibehålla och öka antalet företag och stärka positiva attityder till 
entreprenörskap och företagande, delmål 9.3 Samverka med universitet och 
företag för att bidra till ny kunskap och innovationer, samt delmål 12.4 
Stärka framväxten av en hållbar turism som skapar arbetstillfällen och 
främjar lokal kultur och lokala produkter. 
 
Det kommunala näringslivsrådet kan även ses bidra till det särskilda 
uppdraget 6.5.c Arbeta med att lyfta fram kommunens attraktivitet för 
företag, skapa goda förutsättningar för nyetableringar av hållbara företag 
och säkra upp att redan etablerade företag stannar i kommunen och ges 
förutsättningar att utvecklas. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 285/2021 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 103/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Reglemente för kommunalt näringslivsråd 
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Beslutet skickas till 
 Enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling 
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§ 172 
Dnr 2021/908    
 
Samverkansavtal för den gemensamma räddningsnämnden  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna förslag till reviderat samverkansavtal för den gemensamma 
räddningsnämnden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Uppsala, Tierp och Östhammars kommuner samverkar sedan 2012 i en 
gemensam räddningsnämnd där Uppsala kommun är värdkommun.  
Det gemensamma ägarsamrådet har ställt sig bakom förslaget till reviderat 
samverkansavtal vid sitt sammanträde den 8 oktober 2021. För att det 
reviderade samverkansavtalet ska träda i kraft ska de även godkännas av 
Tierps-, Uppsala och Östhammars kommunfullmäktige. Det pågår en 
parallell beredning av ärendet i de tre kommunerna för att de reviderade 
samverkansavtalet ska kunna träda i kraft 2022-01-01.  
 
Budget för den gemensamma nämnden upprättas av värdkommunen efter 
samråd med de andra kommunerna. Den huvudsakliga förändringen i 
förslaget innebär att samrådet senast 1 oktober har att besluta om budget och 
inriktning för kommande år. Tidigare fattade samrådsmötet beslutet på 
våren. Förslaget innebär ökat handlingsutrymme och anpassning till de 
samverkande kommunernas budgetprocess.  
 
Förslaget innebär även att avtalet ska gälla från och med den 1 januari 2022 
till och med 31 december 2024 samt att underlag inför ägarsamråd skickas 
två veckor innan mötet. 
 
Mathiaz Boström, säkerhetssamordnare/ säkerhetschef, finns tillgänglig för 
frågor på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 16 november. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 17.1 Kommunens samverkan och 
partnerskap med andra kommuner, Region Uppsala, företag och 
civilsamhälle ska öka. 
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Beslutsunderlag  
 Beslut kommunstyrelsen § 286/2021 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 104/2021  
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Förslag till reviderat samverkansavtal för den gemensamma 

räddningsnämnden 
 
Beslutet skickas till 

 Uppsala kommun 
 Östhammars kommun 
 Räddningsnämnden 
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§ 173 
Dnr 2021/961    
 
AB Tierpsbyggens anhållan att få investera i bostäder i Örbyhus  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med AB Tierpsbyggens förslag 
 
att godkänna AB Tierpsbyggens anhållan om att få investera i nybyggnation 
av bostäder i Örbyhus till en kostnad av 192 700 000 SEK. 
 
Sammanfattning av ärendet 
AB Tierpsbyggen har i sin affärsplan fattat beslut om att bygga 40 nya 
bostäder per år. 
 
Under de senaste åren har ett detaljplanearbete pågått i Örbyhus centrum för 
att möjliggöra byggnation av nya lägenheter på orten. I den nya detaljplanen 
möjliggörs byggnation av lägenhetshus med ca 100 nya bostäder. I samband 
med att detaljplanen nu vunnit laga kraft planerar bolaget att påbörja 
byggnationerna.  
 
Byggnationerna är indelade i två etapper där etapp 1 omfattar ca 45 
lägenheter i två huskroppar samt utemiljö och där etapp 2 omfattar ca 55 
lägenheter i två huskroppar. Byggnaderna planeras att uppföras med olika 
höjd, 3-7 våningar, och innehålla i första hand lägenheter med två till tre 
rum och kök. Vid val av lägenhetsstorlek har hänsyn tagits till den 
efterfrågan som idag finns på orten. 
 
Den planerade projekterings- och byggtiden för etapp 1 är 2 år vilket 
innebär inflytt under kvartal tre 2023. För etapp 2 påbörjas byggnationerna i 
samband med att etapp 1 är färdigställd och utvärderad. I utvärderingen 
kommer initiala bedömningar utvärderas utifrån utfall för etapp 1. Inflytt 
etapp 2 är planerad till kvartal 4 2025.  
 
Beslutsmotivering  
Idag finns en efterfrågan på lägenheter i samtliga orter där AB Tierpsbyggen 
har bostäder. Beroende på ort är kötiden för att bli erbjuden lägenhet mellan 
1-4 år. Störst efterfrågan finns på lägenheter i storleksordningen 2-3 rum 
och kök.  
 
Den aktuella tomten i Örbyhus ligger centralt placerad i anslutning till 
centrum varför läget bedöms som attraktivt. 
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Baserat på ovan tillsammans med ett flertal genomförda enkäter och 
företagets samlade erfarenhet är bedömningen att det finns ett underlag för 
att bygga och hyra ut ca 100 lägenheter i Örbyhus.  
 
Projektet kommer att delas upp i två etapper mellan vilka en utvärdering 
kommer att genomföras för att säkerställa att gjorda bedömningar stämmer 
överens med utfallet. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnens perspektiv och barnkonventionen ska beaktas i den fortsatta 
planeringen och utformningen av byggnaderna och utemiljön. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet följer ägardirektivets 6 § bolagsspecifika direktiv: 
”AB Tierpsbyggen ska aktivt medverka till att nya bostäder tillskapas och 
att bostäderna utformas och förvaltas på ett sådant sätt att de bidrar till en 
attraktiv bostadsmarknad i Tierps kommun. Bolaget ska värna och arbeta för 
att utveckla hyresrätten som boendeform. I uppdraget ligger att tillsammans 
med kommunförvaltning och övriga bolag identifiera kommunens behov 
och att agera proaktivt vad gäller förvärv, nyproduktion och dess 
utformning, utveckling, förvaltning och/eller avyttring enligt 3 kap. 2 § 
bolagets verksamhet.” 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Bedömd produktionskostnad är 192,7 Mkr vilket motsvarar en 
produktionskostnad om 29 451 kr/kvm.  
Detta kommer att kräva en nyupplåning på 145 Mkr under 2023-2025.  
 
AB Tierpsbyggens har idag en borgensram om 1 000 Mkr varav 875 Mkr är 
utnyttjat.  Bolaget har en självfinansiering på ca 35-40 Mkr per år. 
Nyupplåning för 2022 enligt företagets investeringsbudget är 80 Mkr varav 
48 Mkr avser Örbyhusprojektet. Detta innebär att 955 Mkr av bolagets 
borgensram kommer att vara utnyttjad i slutet av 2022. 
För 2023-2025 återstår en investering om 145 Mkr i Örbyhusprojektet. 
Under förutsättning att bolagets övriga investeringsprojekt ryms inom 
ramen för självfinansiering innebär detta att bolagets borgensram behöver 
utökas med 100 Mkr. 
 
Hyresnivåer för lägenheterna kommer, som vanligt, att förhandlas med 
Hyresgästföreningen.  
 
Ovan angivna produktionskostnader säkerställer en rimlig hyresnivå liksom 
att byggnaden inte belastar bolagets resultat negativt.  
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Bifall 
Sara Sjödal (C) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Yttrande 
Jonas Nyberg (S) och Joakim Larsson (SD) yttrar sig.  
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 287/2021 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 113/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 AB Tierpsbyggens missiv 

 
Beslutet skickas till 

 VD AB Tierpsbyggen  
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§ 174 
Dnr 2021/854    
 
Reglemente för kommunstyrelsen  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förlänga giltigheten för Reglemente för kommunstyrelsen till 2022-09-
30, samt 
 
att andra stycket i § 24 i Reglemente för kommunstyrelsen gällande ansökan 
om att delta på distans ändras till följande: 
 
”Enskild ledamot som på grund av särskilda skäl önskar delta på distans bör 
senast sju dagar före sammanträde ansöka om det till kommunens 
sekretariat. I ansökan skall anledning till önskat distansdeltagande uppges. 
Ordförande avgör om distansdeltagande godkänns. Om särskilda skäl 
uppstår senare än sju dagar före sammanträdet avgör ordförande om 
deltagande på distans kan medges.” 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i § 105/2021 att ge kommunfullmäktiges 
presidium i uppdrag att leda arbetet i att göra en översyn över befintlig 
utskottsstruktur under kommunstyrelsen samt den befintliga politiska 
organisationen i övrigt och föreslå ändringar i kommunstyrelsens och andra 
relevanta reglementen. Ett förslag till beslut för behandling ska presenteras 
senast våren 2022. 
 
Reglementet för kommunstyrelsen löper ut 2021-12-31 och står inför en 
revidering. Revideringen behöver invänta den pågående översynen av den 
politiska organisationen eftersom översynen kan komma att påverka 
kommunstyrelsens arbete och uppdrag, och därigenom reglementet. Därmed 
föreslås en tillfällig förlängning av Reglemente för kommunstyrelsen till 
och med 2022-09-30.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av  
beslutet. 
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Beslutsunderlag  
 Beslut kommunstyrelsen § 288/2021 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 114/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Reglemente för kommunstyrelsen 

 
Beslutet skickas till 

 Enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling 
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§ 175 
Dnr 2021/855    
 
Reglemente för jävsnämnden  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att förlänga giltigheten för Reglemente för jävsnämnden till 2022-09-30, 
samt 
 
att andra stycket i § 8 i Reglemente för jävsnämnden gällande ansökan om 
att delta på distans ändras till följande: 
 
”Enskild ledamot som på grund av särskilda skäl önskar delta på distans bör 
senast sju dagar före sammanträde ansöka om det till kommunens 
sekretariat. I ansökan skall anledning till önskat distansdeltagande uppges. 
Ordförande avgör om distansdeltagande godkänns. Om särskilda skäl 
uppstår senare än sju dagar före sammanträdet avgör ordförande om 
deltagande på distans kan medges.” 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i § 105/2021 att ge kommunfullmäktiges 
presidium i uppdrag att leda arbetet i att göra en översyn över befintlig 
utskottsstruktur under kommunstyrelsen samt den befintliga politiska 
organisationen i övrigt och föreslå ändringar i kommunstyrelsens och andra 
relevanta reglementen. Ett förslag till beslut för behandling ska presenteras 
senast våren 2022. 
 
Reglementet för jävsnämnden löper ut 2021-12-31 och står inför en 
revidering. Revideringen behöver invänta den pågående översynen av den 
politiska organisationen eftersom översynen kan komma att påverka 
jävsnämndens arbete och uppdrag, och därigenom reglementet. Därmed 
föreslås en tillfällig förlängning av Reglemente för jävsnämnden till och 
med 2022-09-30.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
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Beslutsunderlag  
 Beslut kommunstyrelsen § 298/2021 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 115/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Reglemente för jävsnämnden 

 
Beslutet skickas till 

 Enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling 
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§ 176 
Dnr 2021/969    
 
Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att andra stycket i § 10 i Arbetsordning för kommunfullmäktige och 
beredningar gällande ansökan om att delta på distans ändras till följande: 
 
”Enskild ledamot som på grund av särskilda skäl önskar delta på distans bör 
senast sju dagar före sammanträde ansöka om det till kommunens 
sekretariat. I ansökan skall anledning till önskat distansdeltagande uppges. 
Ordförande avgör om distansdeltagande godkänns. Om särskilda skäl 
uppstår senare än sju dagar före sammanträdet avgör ordförande om 
deltagande på distans kan medges.” 
 
Sammanfattning av ärendet 
I § 10 i Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar regleras 
möjligheten att delta på distans.  
 
Förslaget till beslut är att ändra det andra stycket i § 10 från ”Ledamot som 
önskar delta på distans ska senast 10 dagar före sammanträde ansöka om det 
till kommunens sekretariat” till ”Enskild ledamot som på grund av särskilda 
skäl önskar delta på distans bör senast sju dagar före sammanträde ansöka 
om det till kommunens sekretariat. I ansökan skall anledning till önskat 
distansdeltagande uppges. Ordförande avgör om distansdeltagande 
godkänns. Om särskilda skäl uppstår senare än sju dagar före sammanträdet 
avgör ordförande om deltagande på distans kan medges.” Syftet med 
revideringen är att skrivningen gällande deltagande på distans ska vara mer 
flexibelt med hänsyn till coronapandemin. Vidare tydliggör revideringen att 
det är ordförande som avgör om deltagande kan ske på distans.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 290/2021 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 116/021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar 
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Beslutet skickas till 
 Enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling 
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§ 177 
Dnr 2021/972    
 
Crosshallen - Köp av byggnad  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att Tierps kommun köper av Tierps Kommunfastigheter AB  byggnaden, 
även kallad crosshall, som står på ofri grund på del av fastigheten Tierp 1:1 
för köpeskilling 6 800 000 kr, 
 
att köpet genomförs under förutsättning att Tierps Kommunfastigheter AB 
fattar beslut om försäljning, samt 
 
att bevilja begärd ombudgetering av projektmedel inom 2021 års 
investeringsram.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps Kommunfastigheter AB äger en byggnad, även kallad crosshall, på 
del av fastigheten Tierp 1:1. Fastigheten, Tierp 1:1, där byggnad är placerad 
ägs utav Tierps kommun.  
 
För att underlätta utveckling av byggnad och närliggande kvartersmark 
föreslås att byggnad samt fastighet (kvartersmark) bildar en gemensam 
enhet med en gemensam ägare. För att genomföra köp av byggnad förutsätts 
ombudgetering inom 2021 års investerings ram. 
 
Frågan är avstämd med Tierps Kommunfastigheter AB och beslut om 
försäljning kommer behandlas på deras styrelsesammanträde 2021-12-10. 
 
Thomas Kihlström, chef Samhällsbyggnad, och Patrik Helgesson, 
Fastighetschef AB Tierpsbyggen, informerar muntligt om ärendet på 
kommunstyrelsens sammanträde den 30 november. Ledamöterna har 
möjlighet att ställa frågor.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Bokfört värde TKAB     6 800 000 tkr 
Köpeskilling    6 800 000 tkr 
 
Utgift hanteras inom samhällsbyggnads investeringsram år 2021 varvid 
följande ombudgetering krävs.  

 
 
Bifall 
Sara Sjödal (C) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Yttrande 
Jonas Nyberg (S) yttrar sig.  
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 291/2021 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 117/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Bilaga 1 Översikt byggnad samt fastighet 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Samhällsbyggnad 

60



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

 
2021-12-14  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 178 
Dnr 2021/972    
 
Crosshallen - Nedskrivning av fastighet  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att Tierps kommun nedskriver bokfört värde på del av fastighet Tierp 1:1, 
Crosshallen, med 9 100 000 kr under förutsättning att köp genomförs, samt  
 
att uppdra till kommunstyrelsen att sälja del av fastighet Tierp 1:1, 
Crosshallen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps Kommun har beslutat att bilda en gemensam fastighet av byggnad 
Crosshallen på ofri grund samt kvartersmark, del av fastighet Tierp 1:1.  
 
Det bokförda värdet på byggnaden är 6 800 000 kr samt kvartersmark 
10 800 000 kr. Det gemensamma bokförda värdet för fastigheten är 
17 600 000 kr.   
 
Den gemensamma enheten bedöms att vara värderad till 8 500 000 kr varvid 
nedskrivning föreslås med  9 100 000 kr.  
 
Tierps kommun och Tierps kommunfastigheter AB har utrett möjligheterna 
att nyttja byggnaden i sina egna verksamheter. Utredningen kan inte påvisa 
några verksamhetsbehov utav hall. 
Externa intressenter har visat intresse för fastigheten varvid förslag att sälja 
fastigheten på den öppna marknaden.  
 
Thomas Kihlström, chef Samhällsbyggnad, och Patrik Helgesson, 
Fastighetschef AB Tierpsbyggen, informerar muntligt om ärendet på 
kommunstyrelsens sammanträde den 30 november. Ledamöterna har 
möjlighet att ställa frågor.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Kostnaden för nedskrivning hanteras inom samhällsbyggnads resultat ram år 
2021. Tierps kommun prognostiserar en avvikelse mot budget om ett 
överskott på 26,6 mnkr, överskottet försämras motsvarande beslutad 
nedskrivning. En försäljning av fastighet kan innebära ytterligare påverkan 
av resultatet.   
 
Bifall 
Sara Sjödal (C) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Yttrande 
Jonas Nyberg (S) yttrar sig.  
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 292/2021 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 118/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Bilaga 1 Översikt byggnad samt fastighet 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Samhällsbyggnad 
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§ 179 
Dnr 2021/398    
 
Taxa för färdtjänst och riksfärdtjänst  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta Taxa för färdtjänst och riksfärdtjänst att gälla från och med 1 
januari 2022, samt  
 
att Reglemente för färdtjänst och riksfärdtjänst fastställt juni 2005 med 
senaste revidering KF § 62/2011 upphör att gälla 31 december 2021.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Tidigare har både riktlinjer och avgifter för färdtjänst reglerats i Reglemente 
för färdtjänst och riksfärdtjänst, antagen av kommunfullmäktige 2005, med 
senaste revidering 2011. I samband med revidering av styrdokument i 
Tierps kommun ändras nu reglementet till en riktlinje för färdtjänst och 
riksfärdtjänst samt en taxa för färdtjänst och riksfärdtjänst. 
 
Taxan omfattar resor med färdtjänst, resa i annan kommun samt till viss del 
resor med riksfärdtjänst. Taxan omfattar inte den avgift/ersättning som 
regleras i Förordning (1993:1148) om egenavgifter vid resor med 
riksfärdtjänst.  
 
Beslutsmotivering  
Taxan säkerställer att avgift tas ut i enlighet med gällande lagstiftning och 
skälig nivå. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet påverkar de barn och unga som är berättigade till färdtjänst, vilket 
är en mindre andel av alla färdtjänstberättigade. I förslag till ny taxa finns 
inte några större skillnader i jämförelse med nu gällande taxa. Därför har 
inte några särskilda aktiviteter genomförts för att särskilt lyfta barn och 
ungas synpunkter i detta ärende.   
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 292/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Förslag till taxa för färdtjänst och riksfärdtjänst 

 
  

63



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

 
2021-12-14  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Beslutet skickas till 
 Verksamhetschef Vård och omsorg 
 Områdeschef bistånd  
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§ 180 
Dnr 2021/26    
 
Godkännande av entledigande och val av ny ersättare i 
beredning för översiktsplan 2050  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att godkänna Annie Petterssons (V) entledigande från sitt uppdrag som 
ersättare i beredning för översiktsplan 2050, samt 
 
att till ny ersättare i beredning för översiktsplan 2050 från och med 21 
december 2021 välja Elisabeth Rosengren (V). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Annie Petterson (V) har den 9 november inkommit med en begäran om 
entledigande från alla sina politiska uppdrag i kommunen. 
 
Beslutsunderlag  

 Inkommen begäran om entledigande  
 Förslag till beslut  
 Nomineringar från gruppledare 

 
Beslutet skickas till 

 Berörda ledamöter 
 Lönecentrum 
 Administrativ assistent Ledningsstöd  
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§ 181 
Dnr 2021/26    
 
Val av ersättare för förtroendevald som är sjukskriven och 
föräldraledig  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att under perioden 21 december 2021 till och med 30 juni 2022, då Viktoria 
Söderlings (S) är sjukskriven och föräldraledig, utse Jonas Nyberg (S) att 
ersätta Viktoria Söderling (S) i uppdraget som representant i Regionalt 
Forum, samt  
 
att utse Barbro Wiklund (S) att ersätta Viktoria Söderling (S) i uppdraget 
som ersättare i Samordningsförbund rehabiliteringsområdet i Uppsala län. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Viktoria Söderling (S) har anmält att hon kommer att vara sjukskriven och 
önskar vara föräldraledig från ovanstående uppdrag från och med den 11 
november 2021 till och med 30 juni 2022.  
 
Enligt kommunallagen 4 kap. 18 § får kommunfullmäktige bestämma att 
förtroendevalda för sina uppdrag ska få ekonomiska förmåner och andra 
förmåner som svarar mot de löne- och anställningsvillkor som gäller för 
dem som är anställda hos kommunen. 
 
Enligt reglementet Ersättning till Tierps kommuns förtroendevalda har 
förtroendevalda med ett grundarvode om minst 40 % äger rätt att vara 
föräldralediga. Vid föräldraledighet eller sjukdom som är en månad eller 
längre kan en ersättare för den förtroendevalda utses. 
  
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut 
 Meddelande om sjukfrånvaro och föräldraledighet 
 Nominering av ersättare 

 
Beslutet skickas till 

 Berörda ledamöter 
 Administrativ assistent Ledningsstöd 
 Lönecentrum 
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§ 182 
Dnr 2021/26    
 
Godkännande av entledigande och val av ny ledamot i 
kommunstyrelsen  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att godkänna Fia Karlssons (S) entledigande från sitt uppdrag som ledamot i 
kommunstyrelsen,  
 
att till ny ledamot i kommunstyrelsen under perioden 15 december 2021 till 
och med 31 december 2022 välja Barbro Wiklund (S), samt 
 
att till ny ersättare i kommunstyrelsen under perioden 15 december 2021 till 
och med 31 december 2022 välja Matilda Svahn (S).  
 
Sammanfattning av ärendet 
Fia Karlsson har den 15 november inkommit med en begäran om entledigande 
från alla sina politiska uppdrag i kommunen. 
 
Beslutsunderlag  

 Inkommen begäran om entledigande  
 Förslag till beslut  
 Nomineringar från gruppledare 

 
Beslutet skickas till 

 Berörda ledamöter 
 Lönecentrum 
 Administrativ assistent Ledningsstöd  
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§ 183 
Dnr 2021/26    
 
Godkännande av entledigande från uppdrag i 
kommunfullmäktige  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslut  
 
att godkänna Christina Lindholm (C) begäran om entledigande från sitt 
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Christina Lindholm (C) har den 29 november 2021 inkommit med en begäran 
om entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.  
 
Kommunfullmäktige måste godkänna avsägelsen och skicka beslutet till 
Länsstyrelsen som sedan utser en nya ersättare. 
 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut 
 Begäran om entledigande 

 
Beslutet skickas till 

 Länsstyrelsen Uppsala län 
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§ 184 
Dnr 2021/26    
 
Fyllnadsval  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att till ny ledamot i valnämnden under perioden 21 december 2021 till och 
med 31 december 2022 välja Bengt Lindström (SD),  
 
att till ny ledamot i kommunstyrelsen under perioden 21 december 2021 till 
och med 31 december 2022 välja Klas Jakobsson (SD),  
 
att till ny ersättare i kommunstyrelsen under perioden 21 december 2021 till 
och med 31 december 2022 välja Maj Ljungmark (SD), 
 
att till ny ledamot i beredning för översiktsplan 2050 från och med 21 
december 2021 välja Veronica Mattsson (SD),  
 
att till ny suppleant i styrelsen för AB Tierpsbyggen under perioden 21 
december 2021 till och med bolagsstämman för 2022 års förvaltning välja 
Maj Ljungmark (SD), samt  
 
att till ny suppleant i styrelsen för Tierps kommunfastigheter under perioden 
21 december 2021 till och med bolagsstämman för 2022 års förvaltning 
välja Maj Ljungmark (SD). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Jonhas Åker (SD) har avlidit. Fyllnadsval för uppdragen som ledamot i 
valmänden, kommunstyrelsen, beredning för översiktsplan 2050 och 
suppleant i styrelsen för AB Tierpsbyggen och styrelsen för Tierps 
kommunfastigheter måste därför göras.   
  
Yttrande 
Joakim Larsson (SD) yttrar sig.  
 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut 
 Nomineringar från gruppledare 

 
Beslutet skickas till 

 Berörda ledamöter 
 Lönecentrum  
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 Administrativ assistent Ledningsstöd 
 AB Tierpsbyggen 
 Tierps kommunfastigheter 

70



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

 
2021-12-14  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 185 
Dnr 2021/55    
 
Redovisning av inkomna beslut och skrivelser  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inkomna beslut och skrivelser finns tillgängliga för kommunfullmäktiges 
ledamöter och ersättare i appen GoodReader. Handlingarna läggs ut i appen 
löpande vart efter dem registrerats i kommunens diarieföringssystem.  
 
Protokoll från kommunfullmäktiges beredningar finns att läsa på 
kommunens hemsida.  
 
Det är upp till varje enskild ledamot att hålla sig uppdaterad om vilka 
handlingar och protokoll som finns att tillgå. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Inkomna handlingar och upprättade protokoll sedan utskicket av 

handlingar inför kommunfullmäktiges senast sammanträde 
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