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Utses att justera Viktoria Söderling 
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 Ledamöter 

 
Sara Sjödal (C), Ordförande  
Emma Lokander (M), 1:e vice 
ordförande 
Lotta Carlberg (C) 
Åsa Sikberg (M) 
Ann-Kristin Ringefors (KD) 
Joachim Stormvall (MP) 
Alfred Mujambere (L) 
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Jonhas Åker (SD) 
 

Beslutande ersättare  Agnetha Andersson (V) 
 

 

Övriga närvarande  
 
 

Ersättare Carola Fredén (M) 
Erik Kolm (C) 
Sven Lokander (M) 
Jenny Lundström (MP) §§ 46-60 
 

Gunnar Jansson (S) 
Barbro Wiklund (S)  
Christina Holmström (S)  
Annie Pettersson (V) 
Klas Jakobsson (SD) §§ 46-53 
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Sekreterare 

Maria Ekstrand 
 

Ordförande 

Sara Sjödal 
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Viktoria Söderling 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-03-23 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 

Tjänstemän och övriga Maria Ekstrand, nämndsekreterare  
Annika Höök, utskottsekreterare 
Randi Graungaard, kommundirektör 
Veikko Niemi, ekonomichef 
Monica Matsson, administrativ assistent § 47 
Thomas Kihlström, chef Tillväxt och samhällsbyggnad §§ 47- 52 
Kristoffer Blomfeldt, planarkitekt § 52 
Adam Nyström, samhällsplanerare § 52 
Helena Carlsson, verksamhetschef Vård- och omsorg § 50 
Lars Ingeberg, chef Medborgarservice och näringslivschef §§ 47-50 
Nicklas Rydgren, kommunjurist § 76 

Innehållsförteckning 

Paragraf  Rubrik Dnr 

Upprop 

Val av justerare, Viktoria Söderling, den 
24 mars kl. 14:00 

§ 46 Godkännande av föredragningslistan 2021/17 

§ 47 Redovisning av delegationsbeslut 2021/28 

§ 48 Information - Status på större 
exploateringsområden 

2021/47 

§ 49 Information - Anhållan om att nyttja 
option - Lidén data 

2021/47 

§ 50 Information om den aktuella situationen 
på Wesslandia 

2021/47 

§ 51 Initiativärende - Vatten och 
avloppsanläggning Fågelsundet 

2021/232 

§ 52 Kyrkskolan - Utrangering av byggnader 2021/321 

§ 53 Överenskommelse om 
fastighetsreglering - Markbyte 

2021/119 

§ 54 Attestregler 2021/154 

§ 55 Slutrapporter - Investerings- och 
exploateringsprojekt 

2021/256 

2



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-03-23 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 

§ 56 Svar på revisionsrapport - Uppföljande 
granskning av kommunstyrelsens 
ekonomistyrning 

2021/216 

§ 57 Avsiktsförklaring - C-tillsammans 2021/235 

§ 58 Nyttjande av konceptet Roligaste 
Sommarjobbet 2021 

2021/279 

§ 59 Svar på remiss - Förstärkt skydd för 
väljarna vid röstmottagningen (SOU 
2021:7) 

2021/183 

§ 60 Svar på remiss - Förslag till vision för 
Mälarens vattenvårdsförbunds 
verksamhet 2022-2027 

2021/224 

§ 61 Arbetsmiljöverkets granskning av 
kommunens systematiska 
arbetsmiljöarbete 

2020/178 

§ 62 Svar på revisionsrapport - Granskning av 
intern kontroll i hantering av bisysslor 

2021/219 

§ 63 Uppföljning internkontrollplan 2020 2021/237 

§ 64 Patientsäkerhetsberättelsen 2020 2021/234 

§ 65 Patientsäkerhetsberättelse för 
elevhälsans medicinska insats i Tierps 
kommun 2020 

2021/292 

§ 66 Interkommunal ersättning och bidrag till 
enskild verksamhet  2021 

2021/130 

§ 67 SEKRETESS Utredning om 
vårdnadsöverflyttning 

§ 68 SEKRETESS Utredning om 
vårdnadsöverflyttning 

§ 69 SEKRETESS Utredning om 
vårdnadsöverflyttning 

§ 70 Återrapportering av organiserade 
företagsbesök 2021 

2021/62 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
2021-03-23 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 

§ 71 2021/28 

§ 72 2021/48 

§ 73 2021/55 

§ 74 2021/26 

§ 75 2021/163 

§ 76 2020/991 

§ 77 2021/152 

§ 78 2021/229 

§ 79 2021/255 

§ 80 2021/254 

§ 81 2020/435 

§ 82 2020/434 

§ 83

Redovisning av delegationsbeslut 

Redovisning av protokoll 

Redovisning av inkomna beslut och 
skrivelser 

Val av ersättare i Stiftelsen Strömsbergs 
Industriminne 

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

Avsteg från ägardirektiv i Tierps 
kommunfastigheter AB 

Upphävande av regler för hantering av 
överskott 

Revidering av Arbetsordning för 
kommunfullmäktige och beredningar 

Årsredovisning 2020 

Reglemente för revisorerna 

Redovisning av ej verkställda beslut 
kvartal 4 2020 Utskottet Arbete och 
omsorg 

Redovisning av ej verkställda beslut 
kvartal 4 2020 Utskottet Barn och 
ungdom 

Deltagande i forskningsprojektet 
CRUSH Covid 

2021/332 

4



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
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Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 46 
Dnr 2021/17    
 
Godkännande av föredragningslistan  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan med följande revideringar: 
 

 att Information om den aktuella situationen på Wesslandia läggs till 
som ett informationsärende i föredragningslistan, 
 

 att ärende 19 - Initiativärende - Vatten och avloppsanläggning 
Fågelsundet behandlas före ärende 8 -Kyrkskolan - Utrangering av 
byggnader, samt  
 

 att extra ärendet Deltagande i forskningsprojektet CRUSH Covid 
läggs till i föredragningslistan och behandlas sist i ordningsföljden. 
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§ 47 
Dnr 2021/28    
 
Redovisning av delegationsbeslut   
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Som ett led i internkontrollplanen får utsedd justerare på  
kommunstyrelsens sammanträde slumpmässigt välja två delegationsbeslut från 
delegationspärmen.  
 
Ansvariga enhetschefer/handläggare informerar om handläggningen av de 
valda delegationsbesluten på dagens sammanträde. Genomgången  
fokuserar på hur ärendegången ser ut, vilka överväganden som har gjorts, 
vilken typ av handlingar som ligger till grund för beslutet, vilken lagstiftning 
som är gällande i det specifika ärendet och annat av vikt för ärendets 
handläggning. Detta för att ge kommunstyrelsen förståelse ärendegången och 
för att kommunstyrelsen ska kunna kontrollera att delegationen fungerar.  
 
Enligt fastställd delegationsordning ska delegaterna anmäla  
delegationsbesluten till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har i  
kommunstyrelsens delegationsordning överlåtit beslutanderätt till utskott, 
ordföranden och tjänstemän. 
 
Delegationsbeslut som redovisas på kommunstyrelsens sammanträde den 
23 mars 2021: 
 

 Dödsboanmälan- Handlingsid:2021.378 Period: 2021-01-27 - 2121-01-
27, Omdöö001 
 

 Mark och exploatering - Handlingsid:2021.419, Period: 2020-11-18 – 
2021-02-02, SaMa013 
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§ 48 
Dnr 2021/47    
 
Information - Status på större exploateringsområden  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Thomas Kihlström, chef Tillväxt och samhällsbyggnad, informerar om  
status på större exploateringsområden. 
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§ 49 
Dnr 2021/47    
 
Information - Anhållan om att nyttja option - Lidén data  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Thomas Kihlström, chef Tillväxt och samhällsbyggnad, informerar om 
anhållan om att nyttja option från Lidén data.  
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§ 50 
Dnr 2021/47    
 
Information om den aktuella situationen på Wesslandia  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Helena Carlsson, verksamhetschef vård och omsorg, informerar om den 
aktuella situationen på Wesslandia och ledamöterna har möjlighet att ställa 
frågor.  
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§ 51 
Dnr 2021/232    
 
Initiativärende - Vatten och avloppsanläggning Fågelsundet  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att kommunen till Lantmäteriet i Ärendenummer C17749 samrådsvis ska 
meddela förrättningslantmätaren att kommunen, efter övervägande av den 
fråga om planenlighet som framställts, nu beslutat att medge att inrättandet 
av gemensamhetsanläggningen innebär en mindre avvikelse från planen och 
att syftet med planen inte motverkas.    
 
Reservation 
Sara Sjödal (C), Emma Lokander (M), Lotta Carlberg (C), Åsa Sikberg (M), 
Ann-Kristin Ringefors (KD), Joachim Stormvall (MP) och Alfred 
Mujambere (L) reserverar sig till förmån för liggande förslag /Bilaga/. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Viktoria Söderling lyfte vid KS den 16 februari 2021 ett initiativärende 
avseende Vatten- och avloppsanläggning Fågelsundet. 
Redan sommaren 2017 skrevs en överenskommelse mellan Fågelsundets 
Fiskeläge Ekonomiska Förening och Tierps kommun avseende en 
gemensamhetsanläggning. Den skrevs för kommunens räkning på av 
dåvarande KSO. Ansökan och överenskommelse föregicks inte av en 
närmare analys av innehållet i gällande detaljplaner eller andra för området 
väsentliga planer och/eller bestämmelser. Ansökan registrerades dessutom 
aldrig som ett ordförandebeslut. Den har därför aldrig vunnit laga kraft.  
Initiativärendets förslag till beslut strider mot ett antal bestämmelser vilket 
framgår utav bifogade ”Bemötande kring initiativärende till 
kommunstyrelsen rörande bildandet av GA i Fågelsundet, ärende C17749. 
Inrättande av VA-anläggning Hållen 31:1 m.fl.”. När initiativärendet lyftes 
begärde kommunen anstånd  hos Lantmäteriet med att inkomma med svar 
för att hinna handlägga ärendet. Anstånd medgavs till och med 2021-04-16. 
 
Beslutsmotivering  
Lantmäteriet har i ärendet klart och tydligt konstaterat att bildandet av 
gemensamhetsanläggning med syftet att möjliggöra installation av vatten 
och avlopp i sjöbodarna strider mot detaljplanen. Lantmäteriet har förklarat 
att det finns möjlighet att fatta beslut om bildandet av 
gemensamhetsanläggning om kommunen anser att anslutandet av 
sjöbodarna till vatten- och avlopp är en mindre avvikelse.  
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Kommunen har vid upprepade tillfällen konstaterat att det inte är vad som 
kan anses vara en mindre avvikelse då det strider mot planens syfte, samt 
dessutom strider mot planens bestämmelser. Även om en åtgärd skulle 
medföra en mindre avvikelse från en detaljplan kan ett flertal avvikelser 
innebära att det sammantaget inte kan accepteras.  
Att en åtgärd helt eller delvis skadar värden eller egenskaper som legat till 
grund för utpekandet av riksintresset för kulturmiljövård kan innebära att 
riksintresset anses påtagligt skadat. Det innebär att kulturvärden kan skadas 
genom en kumulativ effekt. Hänvisning till plan- och bygglagen 9 kap. 31c 
§ är inte tillämpbart eftersom det inte tillgodoser ett angeläget gemensamt 
behov eller ett allmänt intresse förutom att det inte överensstämmer med 
planens syfte. Detaljplanen tillåter bildandet av en 
gemensamhetsanläggning, dock inte en gemensamhetsanläggning som 
syftar till att ansluta sjöbodarna till vatten- och avlopp.  
Även om ansökan om inrättande av gemensamhetsanläggning skulle 
överensstämma med bestämmelserna skulle bildandet av en 
gemensamhetsanläggning vara planstridigt eftersom detaljplanen ställer 
krav på att tillgång till färskvatten och lämplig placering av 
avloppsanläggningar skall utredas. Detta har inte genomförts. 
För mera detaljerad information avseende motiveringen till beslut se 
beslutsunderlag  
 
Barnrättskonsekvenser 
Vi har ett ansvar för att bevara och berika kulturarvets mångfald och att 
lämna vidare till nästa generation. Om initiativet skulle gå igenom riskeras 
bevarandet av viktiga delar av kulturarvet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Viktoria Söderling (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar  
 
att kommunen till Lantmäteriet i Ärendenummer C17749 samrådsvis ska 
meddela förrättningslantmätaren att kommunen, efter övervägande av den 
fråga om planenlighet som framställts, nu beslutat att medge att inrättandet 
av gemensamhetsanläggningen innebär en mindre avvikelse från planen och 
att syftet med planen inte motverkas.    
 
Bifall 
Emma Lokander (M) och Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande 
förslag; 
 
att vidhålla tidigare svar om att tillstånd till gemensamhetsanläggning inte 
kan medges då det är att betrakta som omfattande avvikelse i förhållande till 
detaljplan. 
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Jonhas Åker (SD), Jonas Nyberg (S), Agnetha Andersson (V), Torgny 
Helgesson (S) yrkar bifall till Viktoria Söderlings (S) yrkande.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Viktoria Söderlings 
(S) yrkande och finner att  kommunstyrelsen beslutar enligt liggande 
förslag. 
  
Viktoria Söderling (S) begär omröstning.  
 
Beslutsgång omröstning 
Följande omröstningsproposition godkänns: 

- Den som vill bifalla liggande förslag röstar ja 
- Den som vill bifalla Viktoria Söderlings (S) yrkande röstar nej 

 
Resultat: 
Ja – 7 röster 
Nej – 8 röster 
 
Omröstning verkställs och kommunstyrelsen beslutar enligt Viktoria 
Söderlings (S) förslag. (Omröstningsprotokoll/bilaga/). 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Om initiativet skulle gå igenom beräknas, utifrån tidigare erfarenheter av 
upphandling enligt LOU av liknande anläggning, en kostnad på åtminstone 
20 miljoner kronor för en vattenanläggning utifrån önskemålen. Då har inte 
kostnaden för ledningsdragningar eller driftskostnader beräknats. Vidare 
tillkommer investeringskostnad för en avloppsanläggning. Varken 
investerings- eller driftmedel finns avsatta för detta ändamål. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Beslut KS 2021-02-16 
 Initiativärende till kommunstyrelsen – VA lösning Fågelsundet 
 Bemötande kring initiativärende till kommunstyrelsen rörande 

bildandet av GA i Fågelsundet, ärende C17749. Inrättande av VA-
anläggning Hållen 31:1 m.fl. 

 Ansökan och överenskommelse om gemensamhetsanläggning 
avseende vatten- och avloppsanläggning för Fågelsundet 

 Erinran till samråd kring ärende C17749. Inrättande av VA-
anläggning Hållen 31:1 m.fl. 

 Bilaga till bemötande av initiativ rörande GA i Fågelsundet 
 Läshänvisning för initiativärende rörande GA i Fågelsundet 
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Beslutet skickas till 

 Viktoria Söderling, Socialdemokraterna 
 Fågelsundets Fiskeläge Ekonomiska Förening 
 Kommundirektör 
 Kommunarkitekt 
 Planarkitekt 
 Verksamhetschef samhällsbyggnad 
 Lantmäteriet 
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§ 52 
Dnr 2021/321    
 
Kyrkskolan - Utrangering av byggnader  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna utrangering av Kyrkskolans byggnader Hus B och Hus C. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under våren/sommaren 2018 konstaterades fuktskador i Kyrkskolans 
byggnader.  
 
Efter vidare utredningar och analyser kan det konstateras att två byggnader, 
utav fyra, har mycket höga skadenivåer och bedöms uttjänta. 
 
Fastighetsägaren (Tierps kommun) tillsammans med fastighetsförvaltaren 
(Tierps kommunfastigheter AB) ger, utifrån resultaten från utredningarna 
samt analyser, rekommendationen att byggnaderna omgående utrangeras. 
 
Byggnaderna som bedöms uttjänta har benämningen Hus B och Hus C 
 
Barnrättskonsekvenser 
I samband med att fuktskador konstaterades i Kyrkskolans lokaler  flyttades 
grundskolans elever till Tierp samt Månkarbo.  
 
Förskoleverksamheten är inrymd i tillfälliga paviljonger inom Kyrkskolans 
område. Ytan för de byggnader som föreslås utrangeras kommer efter 
utrangering vara tillgänglig för en ny permanent och mer funktionell 
byggnad till bl.a. förskoleverksamheten. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Sammanlagda bokförda värdet för byggnaderna Hus B samt Hus C är  
2 261 757 kr, varav: 
 
Tierps kommun 1 488 393kr  
TKAB        773 364kr, vilket faktureras Tierps kommun

  
Rivning, avfallshantering samt återställning av byggnaders yta bedöms till 
750 000 kr. 
 
Den totala kostnaden för utrangeringen bedöms till 3 011 757 kr. 
Kostnaden hanteras inom samhällsbyggnads befintliga budgetram. 
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Beslutsunderlag  

 Bilaga 1 Styrgruppsmöte 2 Kyrkby Förskola och skola 
 Bilaga 2 Översikt Kyrkskolans byggnader 
 Bilaga 3 Rapport Kyrkskolan 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Tillväxt och samhällsbyggnad 
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§ 54 
Dnr 2021/154    
 
Attestregler  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta nya attestregler för Tierps kommun att gälla från 2021-04-01, samt 
 
att Attestreglemente för Tierps kommun, kommunstyrelsen §194/2019 
upphör att gälla. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har haft ett ålderdomligt leverantörsreskontrasystem men 
kommer att införa ett nytt e-handelssystem ”Proceedo” som kräver en annan 
hantering av attestreglerna än kommunen har idag. Samtidigt har revisionen 
haft synpunkter på att vi inte infört tvåhandsprincipen, dvs att det alltid ska 
vara två attester av ekonomiska transaktioner. Detta löser vi med de nya 
framtagna attestreglerna. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Inga särskilda konsekvenser. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Inga särskilda konsekvenser. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 17/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Attestregler för Tierps kommun 

 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
 Ekonomichef 
 Chef för Kvalitet och strategisk utveckling  
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§ 55 
Dnr 2021/256    
 
Slutrapporter - Investerings- och exploateringsprojekt  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna bifogade slutrapporter och slutredovisningar. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnad har lämnat in slutrapporter/slutredovisningar för följande 
investeringar/exploateringar. 
 
Benämning                                            Budget                         Total                          
                                                                                           investeringsutgift 
Siggbo Handelsområde DP 1055         4 400 000 kr               4 411 125 kr 
Siggbo Företagspark DP 1045           33 400 000 kr             39 229 555 kr 
Triangelparken DP 1058, skede 1      29 000 000 kr *)         24 015 448 kr 
Beläggningsprogram, nr 1008              4 000 000 kr              3 870 242 kr 
GC-bana Libbarbovägen                      4 555 420 kr               6 255 162 kr 
Pendlarparkering Örbyhus station        2 173 000 kr               4 167 642 kr 
Pendlarparkering, investeringsbidrag                                      -  640 000 kr 
  
*) Budgetbeloppet avser både skede 1 och 2 men endast skede 1 är 
slutredovisat. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Inga identifierade barnrättskonsekvenser. 
  
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott §18/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Slutredovisning Siggbo Handelsområde DP 1055 Projekt 1710 
 Slutredovisning Siggbo Företagspark DP 1045 Projekt 1127 
 Slutredovisning Triangelparken DP 1058 Projekt 1711 skede 1  
 Slutrapport 1008 -  Beläggningsprogram 2020 
 Slutrapport 1848 - GC-bana Libbarbovägen  
 Slutrapport 1120 - Pendlarparkering Örbyhus station 
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Beslutet skickas till 
 Chef Samhällsbyggnad 
 Chef Förvaltning och genomförande 
 Ekonomienheten 
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§ 56 
Dnr 2021/216    
 
Svar på revisionsrapport - Uppföljande granskning av 
kommunstyrelsens ekonomistyrning  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta Svar på revisionsrapport - Uppföljande granskning av 
kommunstyrelsens ekonomistyrning som sitt eget och skicka det till 
kommunrevisionen. 
 
Särskilt yttrande 
Viktoria Söderling (S), Jonas Nyberg (S), Fia Karlsson (S), Linda Friberg 
(S) och Torgny Helgesson (S) inkommer med ett särskilt yttrande /Bilaga/.  
 
Agnetha Andersson (V) ställer sig bakom Socialdemokraternas särskilda 
yttrande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tierps kommun 
genomfört uppföljande granskning av kommunstyrelsens ekonomistyrning. 
 
Granskningens syfte har varit att få svar på om kommunstyrelsen har en 
tillräckligt väl fungerande ekonomistyrning. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 29/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Svar på Revisionsrapport - Uppföljande granskning av 

kommunstyrelsens ekonomistyrning ´ 
 Revisorernas utlåtande – Uppföljande granskning av 

kommunstyrelsens ekonomistyrning 
 Revisionsrapport - Uppföljande granskning av kommunstyrelsens 

ekonomistyrning 
 
 
 
 

21



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

 
2021-03-23  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Beslutet skickas till 
 Kommunrevisionen 
 Ekonomichef 
 Kommundirektör 
 Huvudregistrator 
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§ 57 
Dnr 2021/235    
 
Avsiktsförklaring - C-tillsammans  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att Avsiktsförklaringen – C-tillsammans godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelserna i Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby 
och Östhammar har under våren 2020 fattat beslut om att ställa sig bakom 
ambitionen att skapa större nytta för medborgarna genom ökad samverkan 
inom Uppsala län. Kommunstyrelsen tog beslut om att ställa sig bakom 
ambitionen att ingå i förstudien om ökad samverkan 23 mars 2020 och 
delgavs även information avseende detta vid sammanträdet 1 december 
2020.  
 
Sju samverkansområden har identifierats, varav tre prioriterade områden 
och fyra övriga områden. De prioriterade områdena är digitalisering, juridik 
och HR. De övriga områdena är upphandling, lönecentrum, kommunikation 
och kontaktcenter. 
 
Beslutsmotivering  
Avsiktsförklaringen är en ambition om att utveckla och fördjupa samarbetet 
inom områdena ovan. Olika konstellationer av avsiktsförklaringens partner 
kan variera över tid och ingå samarbete för de utvalda områdena. En utvald 
kommun ansvarar för att ta fram handlings- eller projektplaner och driva 
genomförandet inom de olika områdena. 
 
Aktiviteter i de framtagna projektplanerna är en del av verksamheten i 
tjänstemannaorganisationen. De uppdateras kontinuerligt och beslutas eller 
fastställs inte politiskt men biläggs detta ärende som exempel på vilka nyttor 
som kan uppnås inom de olika samarbetsområdena. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Avsiktsförklaringen innebär inga ekonomiska åtaganden för kommunen. I 
budget för 2021 finns särskilda ”samverkansmedel” avsatta. Vid behov 
kommer dessa tas i anspråk. På sikt finns dock intentionen om att få 
ekonomiska fördelar utav samutnyttjande av gemensamma resurser. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 20/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Avsiktsförklaring C-tillsammans 
 Projektplaner 

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 HR-chef 
 Upphandlingschef 
 Områdeschef kundcenter och service 
 Verksamhetschef gemensam service 
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§ 58 
Dnr 2021/279    
 
Nyttjande av konceptet Roligaste Sommarjobbet 2021  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att under sommaren 2021 anlita Roligaste Sommarjobbet (Rookie Startup) 
för att erbjuda 14 ungdomar sysselsättning, samt 
 
att deltagande i Roligaste Sommarjobbet finansieras av medel som 
återbetalas av Nedre Dalälven Utveckling AB. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under tidigare år har vi inom Tierps kommun och de kommunala bolagen 
erbjudit feriearbeten för ca 120 ungdomar i årskurs 9 på grundskolan och 
årskurserna 1 och 2 på gymnasiet. Under år 2020 fick vi till följd av Corona 
enbart ihop 50 platser. I år är läget ännu svårare på grund av flera 
restriktioner. Ett fåtal platser som ska sökas i särskild ordning kommer 
finnas inom Kultur & Fritid. I övrigt är bedömningen att för att leva upp till 
Folkhälsomyndigheten och smittskyddets nationella och lokala krav och 
rekommendationer om att arbeta hemifrån och undvika resande med 
kollektivtrafik och trängsel så kommer vi i år inte kunna erbjuda platser 
inom våra verksamheter.  
 
Roligaste Sommarjobbet kostar 7980 kr per deltagare. Företaget sköter då 
rekrytering av deltagare och handledning för dessa i fyra veckor. 
 
Beslutsmotivering  
Det är av yttersta vikt att följa krav och rekommendationer för att bromsa 
den pågående pandemin. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Att anlita Roligaste Sommarjobbet (Rookie Startup) ger några ungdomar 
möjlighet att prova på att starta eget.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Under 2020 fick Tierps kommun betala retroaktiv moms motsvarande 
116 500 kr för åren 2015-2018 till Nedre Dalälvens Utvecklings AB 
(NEDA) då det pågick en process gentemot skatteverket. Nu har processen 
avgjorts och det har beslutats att NEDA är momspliktiga och böckerna ska 
justeras bakåt. De pengar som betalas ut är av engångskaraktär och förslaget 
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är att de används för att täcka kostnaden för 14 ungdomars deltagande i 
Roligaste Sommarjobbet.  
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 21/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
 Ekonomichefen 
 Kommundirektören 
 Verksamhetschef medborgarservice 
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§ 59 
Dnr 2021/183    
 
Svar på remiss - Förstärkt skydd för väljarna vid 
röstmottagningen (SOU 2021:7)  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta remissvaret och skicka det till Regeringskansliet, 
Justitiedepartementet. 
 
Reservation 
Joakim Larsson (SD) och Jonhas Åker (SD) reserverar sig till förmån för 
eget yrkande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Justitiedepartementet har skickat en remiss gällande ”Förstärkt skydd för 
väljarna vid röstmottagning (SOU 2021:7). Tierps kommun har bjudits in att 
lämna synpunkter på förslaget. Remissvaren ska ha kommit in till 
Justitiedepartementet senast den 6 april 2021. 
 
Utredningens uppgift är att göra en översyn av och överväga förändringar i 
delar av valsystemet. Utredningen behandlar i en första etapp den del av 
uppdraget som går ut på att stärka skyddet för fria och hemliga val. Detta för 
att de förslag som utredningen lämnar i denna del ska kunna tillämpas redan 
vid de allmänna valen 2022. I delbetänkandet lägger utredningen fram 
förslag som rör: 
 

 röstmottagning och offentlighet  

 otillbörlig påverkan på väljarna vid röstningen,  

 gruppröstning reformen med avskärmningar av valsedelställ 

 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Joakim Larsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar  
 
att stycket på sida 2 i remissvaret under rubriken "Utbildning av 
röstmottagare och information till väljare" stryks. 
 
Bifall 
Sara Sjödal (C) yrkar bifall till liggande förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Joakim Larssons  
(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande 
förslag. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut valnämndens arbetsutskott § 4/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Remissvar - Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagning (SOU 

2021:7) 
 Remiss - Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen (SOU 

2021:7) 
 Sammanfattning - Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen 

(SOU 2021:7) 
 Artikel om delbetänkandet av valutredning 

 
Remissen i sin helhet finns att läsa här: 
https://www.regeringen.se/remisser/2021/02/remiss-av-sou-20217-forstarkt-
skydd-for-valjarna-vid-rostmottagningen/ 

 
Beslutet skickas till 

 Regeringskansliet, Justitiedepartementet 
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§ 60 
Dnr 2021/224    
 
Svar på remiss - Förslag till vision för Mälarens 
vattenvårdsförbunds verksamhet 2022-2027  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta remissvaret och skicka det till Mälarens vattenvårdsförbund. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Mälarens vattenvårdsförbund (MVVF) har tagit fram ett förslag till vision 
för förbundets verksamhet under perioden 2022-2027 samt ett förslag till 
organisation och medfinansiering av verksamheten från och med 2022.  
Tierps kommun har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter senast 31 
mars 2021. 
 
I underlaget ingår även en utvärdering av projektet Mälaren – en sjö för 
miljoner (MER) som avslutas i år. Utvärderingen visar att det finns behov 
av en stödfunktion avseende kommunikation, samverkan, nätverkande och 
kunskapsutbyte. 
MVVF/MER har varit initiativtagare till EU-projektet LIFE IP Rich Waters 
som har resulterat i olika åtgärdsprojekt, konferenser och utbildningar och 
som genomförs i samverkan med länsstyrelsen i Västmanland. LIFE IP Rich 
Waters fortsätter t.o.m. 2024. 
 
Enligt visionen ska MVVF bedriva miljöövervakning i Mälaren och 
kommunicera Mälarens värde. MVVF önskar även fortsättningsvis fungera 
som en mötesplats för samverkan, kunskapscentrum och motpart till 
myndigheter vid projektansökningar mm. 
Tierps kommun är idag varken medlem i MVVF eller i MER. Kommunens 
tjänstemän har i viss mån haft möjlighet att delta i seminarier som ordnats 
inom projekten. 
Enligt förslaget ska verksamheten finansieras med medlemsavgifter och 
sökta projektmedel. Tierps kommun kategoriseras som ’Granne med 
strandnära kommun’ och förväntas betala en årlig medlemsavgift på 25000 
kr. 
 
Sammanfattningsvis anser Tierps kommun att MVVF:s uppdrag bör 
förtydligas och avgränsas vad gäller miljöövervakning av Mälaren och 
tillrinningsområdet. Vad gäller utformningen av kunskapscentrum och 
samverkansplattform inom distriktet bör MVVF:s roll förtydligas gentemot 
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vattenmyndigheten i distriktet/länsstyrelsen i Västmanlands 
ansvarsområden. 
Det är tveksamt om ett ytterligare medlemskap i MVVF kommer att bidra 
till bättre miljöövervakning eller flera åtgärder och projekt i Tierps 
kommun. Kommunen behöver säkerställa att de resurser som kommunen 
avsätter resulterar i åtgärder inom kommunens gränser. 
Tierps kommun tar i detta yttrande inte ställning till ett eventuellt 
medlemskap. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Miljöövervakningen gällande Mälarens vattenkvalitet och genomförande av 
åtgärder för att bevara en av distriktets viktigaste ytvattenförekomster för 
dricksvatten kommer att påverka framtida generationer och därmed dagens 
barn. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Förslaget till medlemskap och medfinansiering innebär en årlig kostnad på 
25 000 kr för Tierps kommun. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut utskottet samhällsbyggnad § 34/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Remissvar -  Förslag till vision för Mälarens vattenvårdsförbunds 

verksamhet 2022-2027  
 Remiss - Förslag till vision för Mälarens vattenvårdsförbunds 

verksamhet 2022-2027 
 Förslag organisation och finansiering MVVF från 2022  

 
Beslutet skickas till 

 Mälarens vattenvårdsförbund 
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§ 61 
Dnr 2020/178    
 
Arbetsmiljöverkets granskning av kommunens systematiska 
arbetsmiljöarbete  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att säkerställa att föreslagna åtgärder genomförs, samt 
 
att en plan för uppföljning presenteras för kommunstyrelsen vid 
sammanträdet den 25 maj 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Arbetsmiljöverket har genomfört en inspektion av hur kommunen arbetar 
med den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Inspektionen har skett i tre steg. Först ett inledande möte med ledningen och 
skyddsombud, därefter stickprovskontroller inom förskoleverksamheten, 
och slutligen en återkoppling till ledning och skyddsombud.  
 
Efter genomförd granskning har arbetsmiljöverket funnit brister i den årliga 
uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt brister i rutinerna 
för densamma.  
 
Arbetsmiljöverket kommer att följa upp de bister de funnit i början av 2022. 
Vid deras uppföljning ska bristerna vara åtgärdade.  
 
Åtgärder som föreslås med anledning av granskningens resultat 
Med anledning av bristerna som arbetsmiljöverket funnit i sin granskning 
kommer en tydlig rutin för den årliga uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet att utarbetas. Rutiner och arbetssätt i alla delar av 
kommunens verksamhet ska säkerställa att brister upptäcks, dokumenteras 
och åtgärdas. 
 
Arbetsmiljöverket har helt bortsett från att kommunen sedan januari 2019, 
efter att initialt ha deltagit i ett forskningsprojekt, använder metoden 
STAMINA.  Det är ett strukturerat, tidseffektivt arbetssätt och en metod för 
ett inkluderande arbetsliv. Metoden innebär att varje chef fyra gånger per år 
ställer frågan ”Vad kännetecknar din arbetsmiljö just nu?”. Medarbetarna 
svarar anonymt och därefter arbetar arbetsgruppen med resultatet vilket 
resulterar i en handlingsplan och ett ev. medskick till överordnad chef. Vid 
varje möte görs en återkoppling där arbetsgruppen gemensamt analyserar 
risker och möjligheter kopplat till organisatorisk och social arbetsmiljö.   
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Metoden är vetenskapligt utvärderad av Uppsala universitet ledd av 
professor Magnus Svartengren och bygger på arbetsmiljöverkets föreskrift ” 
Organisatorisk och social arbetsmiljön”, AFS 2015:4. Kommunen kommer 
att fortsätta arbetet med STAMINA, som är uppskattat av både medarbetare, 
chefer och de fackliga organisationerna. 
 
Arbetsmiljöverket påpekar att den årliga uppföljningen inte gjordes på 
förskoleverksamheten. I rapporten ”Uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet i Tierps kommuns verksamheter” som arbetsmiljöverket 
fått framgår att en alldeles särskild årlig uppföljning genomfördes på 
förskoleverksamheten. Undersökningen genomfördes genom enkätfrågor 
som besvarades av samtliga förskolechefer. Anledningen till detta var att 
arbetsmiljöverket aviserat att de skulle göra sin stickprovsundersökning på 
förskolan och att den årliga uppföljningen som skickats till samtliga chefer 
inte gick att bryta ner på förskoleverksamhetsnivån.  
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsens förhandlingsdelegation § 12/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Inspektionsmeddelande - Resultat av inspektion dnr 2020/009006 

 
Beslutet skickas till 

 HR-chef 
 Kommundirektör 

32



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

 
2021-03-23  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 62 
Dnr 2021/219    
 
Svar på revisionsrapport - Granskning av intern kontroll i 
hantering av bisysslor  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta svaret på revisionsrapporten avseende granskning av intern kontroll 
i hantering av bisysslor och skicka det till kommunrevisionen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av Tierps kommuns förtroendevalda revisorer har PwC granskat 
den interna kontrollen av hanteringen av bisysslor.  
 
Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen har 
säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av bisysslor.  
 
Tierps kommun svarar nu på granskningen. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Inga ekonomiska konsekvenser förväntas med anledning av detta.  
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsens förhandlingsdelegation § 13/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Svar på revisionsrapport - Granskning av intern kontroll i hantering 

av bisysslor 
 Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll i hantering av 

bisysslor 
 Revisorernas utlåtande - Granskning av intern kontroll i hantering av 

bisysslor 
 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 HR-chef 
 Ekonomichef 
 Revisionen
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§ 63 
Dnr 2021/237    
 
Uppföljning internkontrollplan 2020  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna rapporten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska kommunen ha en väl fungerande intern kontroll. 
Ordnandet av intern kontroll och riskhantering är en del av ledningen av 
kommunen och kommunens bolag. Det har under en längre tid pågått ett 
utvecklingsarbete runt internkontrollen. Under 2020 infördes ett 
kvalitetsledningssystem för hela kommunen, Stratsys. I systemet finns en 
modul för internkontroll som kommer stödja, underlätta och förbättra 
internkontrollen och redovisningen av uppföljningen framöver. 
Implementeringen av den modulen sker under 2021.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Rapport uppföljning internkontroll 2020 
 Internkontrollplan för 2020 

 
Beslutet skickas till 

 Ekonomichef 
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§ 64 
Dnr 2021/234    
 
Patientsäkerhetsberättelsen 2020  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna rapporteringen av patientsäkerhetsberättelsen 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en 
patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att 
öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet 
med att förbättra patientsäkerheten. 

 
Sammanfattning av innehållet i patientsäkerhetsberättelsen 

- Pandemin och arbetet med att förhindra smittspridningen 
- Basala hygienrutiner, rutiner kring skyddsutrustning och andra 

förebyggande  åtgärder för att förhindra smittspridningen har varit i 
fokus.  

- Brister har identifierats i samband med utredningar. 
Utvecklingsarbete har påbörjats kring Palliativ omvårdnad, 
dokumentation, vårdprevention och säkra förflyttningar.  

- Under 2020 har vi skickat tre lex Maria anmälningar till IVO. Det 
har även inkommit tre klagomål via IVO.  

- Vi har ännu inte uppnått målet med att utföra riskbedömningar med 
hjälp av Senior Alert.  
  

Beslutsunderlag  
 Utskottet arbete och omsorg 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Patientsäkerhetsberättelse 2020 

 
Beslutet skickas till 

 Kvalitet och strategisk utveckling MAS medicinskt ansvarig 
 Vård och omsorg verksamhetschef.  
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§ 65 
Dnr 2021/292    
 
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats i 
Tierps kommun 2020  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats i 
Tierps kommun 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Under 2020 har kvalitets- och patientsäkerhetsarbete bedrivits för att 
säkerställa god och säker hälso- och sjukvård. 
 
Beslutsmotivering  
Patientsäkerhetslagen 2010:659 infördes den 1 januari 2011 och reglerar 
vårdgivarens ansvar och skyldigheter att utreda tillbud, risker och händelser. 
Bland annat ska vårdgivaren årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse 
som beskriver hur arbetet med patientsäkerhet bedrivits under året och 
utvärderats. Patientsäkerhetsberättelsen skall också beskriva utveckling och 
strategier för kommande år. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet bedöms påverka barn och unga eftersom det är en del av 
uppföljningsarbetet inom Elevhälsan för att tillgodose en god 
patientsäkerhet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Systematiskt kvalitets- och säkerhetsarbete kan skapa ekonomiska 
merkostnader för berörda verksamheter. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut utskottet barn och ungdom § 72/2021 
 Patientsäkerhetsberättelse 2020 

 
Beslutet skickas till 

 Utbildningschef  
 Verksamhetschef Elevhälsan 
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§ 66 
Dnr 2021/130    
 
Interkommunal ersättning och bidrag till enskild verksamhet  
2021  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att anta föreliggande förslag till interkommunal ersättning och bidrag till 
enskild/fristående verksamhet för kalenderåret 2021 enligt bilaga 1. 
Beloppen avser kronor per elev i förskola/pedagogisk 
omsorg/skolbarnsomsorg/förskoleklass/grundskola/grundsärskola/ 
gymnasiesärskola samt gymnasieskolans program. 
 
att delegera till ansvarig rektor att sluta överenskommelser med berörda 
kommuner om interkommunal ersättning (kr/gymnasiepoäng) avseende 
vuxenutbildning, inklusive särvux, för 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Från och med kalenderåret 2010 har skollagens bestämmelser om 
kommunernas bidrag till fristående skolor samt enskilt bedrivna förskolor, 
fritidshem och förskoleklasser förtydligats. De nya bestämmelserna innebär 
också att beslut om bidrag till fristående förskolor och skolor kan överklagas 
som förvaltningsbesvär hos allmän förvaltningsdomstol.  
 
En kommuns bidrag för ett barn i enskild verksamhet eller en elev i en 
fristående skola ska bestämmas enligt likabehandlingsprincipen. Bidraget 
ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 
fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Som 
underlag för beslut om interkommunal ersättning och bidrag används 
kommunens budget för kalenderåret 2021. 
 
Bidraget till enskilda förskolor, fritidshem, förskoleklasser och fristående 
skolor består av ett grundbelopp och eventuellt tilläggsbelopp.  
 
Beloppen inkluderar schablonersättning för administration; en procent för 
pedagogisk omsorg, respektive tre procent för övriga verksamheter. 
Enskilda verksamheter kompenseras för mervärdesskatt enligt den så 
kallade sexprocentsregeln. Schablonbeloppet uppgår till sex procent av det 
totala bidragsbeloppet. Ersättning för lokalkostnad är kommunens 
genomsnittskostnad för lokaler för respektive verksamhet/skolform. 
Ersättning för skolskjuts regleras enligt kommunens riktlinjer. Kommunen 
är skyldig att tillhandahålla kostnadsfri skolskjuts för elev som valt en annan 
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skola än den kommunen anvisat, om det kan ske utan merkostnader för 
kommunen, Skollagen 10 kap. 32§.    
 
Vuxenutbildning 
Särvux  förhandlas – ansvarig rektor 
Vuxenutbildning förhandlas – ansvarig rektor 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet har inga barnrättskonsekvenser. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut utskottet barn och ungdom § 70/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Bilaga 1: Interkommunal ersättning och bidrag till enskild 

verksamhet 2021 
 
Beslutet skickas till 

 Utbildningschef 
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§ 70 
Dnr 2021/62    
 
Återrapportering av organiserade företagsbesök 2021  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att godkänna återrapporteringen av organiserade företagsbesök. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun gör kontinuerligt företagsbesök som genomförs av  
tjänstemän från enheten Näringsliv och turism tillsammans med  
kommunpolitiker. Målet är att genomföra minst fyra organiserade  
företagsbesök i månaden och till varje besök finns ett färdigt frågeformulär  
som fylls i.  
 
Syftet med besöken är att företagets tankar, idéer och synpunkter skall  
protokollföras och sedan redovisas för kommunstyrelsen för att skapa en  
tydligare koppling mellan näringslivet och politiken. Företagen kan själva  
anmäla sig på kommunens hemsida och kan då meddela om de önskar att  
någon speciell fråga skall diskuteras under mötet eller om en viss funktion  
från kommunen skall delta. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Sammanställning av organiserade företagsbesök  
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§ 71 
Dnr 2021/28    
 
Redovisning av delegationsbeslut   
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt fastställd delegationsordning ska delegaterna anmäla  
delegationsbesluten till kommunstyrelsen enligt kommunallagen, inklusive  
beslut som fattas med vidaredelegation. Kommunstyrelsen har i 
kommunstyrelsens delegationsordning överlåtit beslutanderätt till utskottet, 
ordföranden och tjänstemän. Beslutanderätt kan också i vissa fall delegerats 
i separata kommunstyrelsebeslut. Beslut fattade på delegation ska redovisas 
till kommunstyrelsen. Följande delegationsbeslut redovisas till 
kommunstyrelsen: 
 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser  
Handlingsid: KS 2021.956 Period: 2021-01-01 - 2021-01-31 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser gällande LSS  
Handlingsid: KS 2021.1030 Period: 2021-02-01 - 2021-02-28 
Handlingsid: KS 2021.1029 Period: 2021-01-01 - 2021-01-31 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser gällande SoL  
Handlingsid: KS 2021.1031 Period: 2021-02-01 - 2021-02-28 
Handlingsid: KS 2021.1028 Period: 2021-01-01 - 2021-01-31 
 
Individ- och familjeomsorg  
Handlingsid: KS 2021.1032 Period:  2021-02-01 - 2021-02-28 
Handlingsid: KS 2021.1027 Period:  2021-01-01 - 2021-01-31 
 
Anställningsavtal  
Handlingsid: KS 2021.962 Period: 2020-02-01 - 2021-02-28 
 
Bostadsanpassningsbidrag  
Handlingsid: KS 2021.1159 Period: Lista 2 
 
Fastställande av faderskap  
Handlingsid: KS 2021.1164 Period: 2021-01-15 - 2021-03-02 
 
Parkeringstillstånd  
Handlingsid: KS 2021.1165 Period: 2021-01-29 - 2021-03-08 
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Färdtjänst  
Handlingsid:2021.1158 Period: 2021-01-01 - 2021-03-09 
 
Bygglov  
Handlingsid:2021.1173 Period: 2021-02-03 - 2021-03-09 
 
Miljö- och hälsoskydd  
Handlingsid:2021.1174 Period: 2021-02-03 - 2021-03-09 
 
Mark och exploatering  
Handlingsid:2021.1175 Period: 2021-02-03 - 2021-03-09  
 
Skolskjuts  
Handlingsid:2021.1160 Period: 2021-02-03 - 2021-03-09 
 
Vägbidrag 
Handlingsid:2021.1234 Period: 2021-02-26 
 
Övriga delegationsbeslut registrerade i Evolution  
Handlingsid: KS 2021.1326 Period: Anmälda till kommunstyrelsens 
sammanträde 23 mars 2021, lista 2/2021. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Delegationsbeslutslistor från verksamheten  
 
Beslutet skickas till 

 Berörda handläggare 
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§ 72 
Dnr 2021/48    
 
Redovisning av protokoll  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisning av protokoll 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nedan redovisas protokoll från Tierps kommuns egna utskott, nämnder, råd, 
beredningar och bolag under perioden från senaste 
kommunstyrelsesammanträdet.  
 
Protokollen finns publicerade på www.tierp.se. 
 
Protokoll Tierps kommun 
 
Nedan redovisas protokoll från Tierps kommuns egna utskott, nämnder, råd, 
beredningar och bolag under perioden från senaste 
kommunstyrelsesammanträdet.  
 
Protokollen finns publicerade på www.tierp.se. 
 
Protokoll Tierps kommun 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträde 9 mars 2021 
 
Utskottet arbete och omsorg 
Sammanträde 19 februari 2021 
Sammanträde 9 mars 2021 
 
Utskottet barn och ungdom 
Sammanträde 15 februari 2021 
Sammanträde 10 mars 2021 
 
Utskottet samhällsbyggnad 
Sammanträde 9 mars 2021 
 
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 
Sammanträde 5 februari 2021 
Sammanträde 4 mars 2021 
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Demokratiberedningen 
Sammanträde 24 februari 2021 
 
Tierps kommunfastigheter 
Sammanträde 18 februari 2021 
 
AB Tierpsbyggen 
Sammanträde 18 februari 2021 
 
Nedan redovisas protokoll från Tierps kommuns egna utskott, nämnder, råd, 
beredningar och bolag under perioden från senaste 
kommunstyrelsesammanträdet.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
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§ 73 
Dnr 2021/55    
 
Redovisning av inkomna beslut och skrivelser 2021   
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Inkomna beslut och skrivelser finns tillgängliga för kommunstyrelsens 
ledamöter och ersättare i appen GoodReader. Handlingarna läggs ut i appen 
löpande vart efter dem registrerats i kommunens diarieföringssystem.  
 
Det är upp till varje enskild ledamot att hålla sig uppdaterad om vilka 
handlingar som finns att tillgå. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Inkomna handlingar sedan utskicket av handlingar inför 

kommunstyrelsens senast sammanträde 
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§ 74 
Dnr 2021/26    
 
Val av ersättare i Stiftelsen Strömsbergs Industriminnen  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att till ny ersättare i Stiftelsen Strömsbergs Industriminnen under perioden 
24 mars 2021 till och med 31 december 2022 välja Börje Wennberg (S).  
 
Sammanfattning av ärendet 
Erica Aspgren Wallin (S) har den 10 februari lämnat in en begäran om 
entledigade från sitt uppdrag som ersättare i Stiftelsen Strömsbergs 
Industriminnen. Kommunstyrelsen har godkänt begäran, § 44/2021.  
 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut 
 Nominering från gruppledare 
 Begäran om entledigande 

 
Beslutet skickas till 

 Berörda ledamöter 
 Administrativ assistent Ledningsstöd 
 Stiftelsen Strömsbergs Industriminnen 

48



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

 
2021-03-23  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 75 
Dnr 2021/163    
 
Förordnande av ledamöter avseende icke delegeringsbara 
beslut enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 
och Lagen om vård av unga (LVU)  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att förordna nedanstående ledamöter i kommunstyrelsen, att fatta beslut på 
kommunstyrelsens vägnar enligt 6 §, 6 a §, 9 §, 11 § 1 och 2 st, 14 § 2 st 1 
och 2 p, 27 § 2 st, 43 § 2 st LVU (Lagen om vård av unga) och 13 § LVM 
(Lagen om vård av missbrukare),  
 
Viktoria Söderling (S) 
Fia Karlsson (S) 
Åsa Sikberg (M) 
Linda Friberg (S) 
Alexander Karlsson (V) 
Joachim Stormwall (MP) 
Emma Lokander (M) 
Alfred Mujambere (L) 
Lotta Carlberg (C), samt 
 
att tidigare beslut fattat av kommunstyrelsen § 22/2021 upphör att gälla.  
 
Reservation 
Joakim Larsson (SD) och Jonhas Åker (SD) reserverar sig till förmån för 
eget tilläggsyrkande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialtjänstlagens begränsningar (10:4-6 SoL) innebär att i vissa frågor får 
beslut fattas endast av utskott och i vissa frågor av kommunstyrelsen i sin 
helhet. I 10 kap. 4 och 5 §§ SoL finns bestämmelser om vilka beslut som 
inte är möjliga att delegera till andra än utskott samt beslut som inte är 
delegerbara. I 10 kap. 6 § SoL regleras den kompletterande beslutanderätten 
som innebär att kommunstyrelsens ordförande enligt lag har rätt att fatta 
beslut i angivna frågor när kommunstyrelsens eller utskottets beslut inte kan 
avvaktas. Det är i dessa fall inte fråga om beslutad delegering utan 
beslutanderätten följer direkt genom lag.  
 
Kommunstyrelsen kan även förordna kompletterande beslutanderätt till 
annan ledamot. Ledamöter som förordnats ska vara namngivna.  
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Även enligt 6 kap. 39 § kommunallagen får kommunstyrelsen uppdra åt 
ordföranden eller annan ledamot att besluta i ärenden som är så brådskande 
att kommunstyrelsens beslut inte kan avvaktas.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Tilläggsyrkande 
Joakim Larsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar  
 
att Jonhas Åker (SD) läggs till i listan över förordnade ledamöter i 
kommunstyrelsen, att fatta beslut på kommunstyrelsens vägnar enligt 6 §, 6 
a §, 9 §, 11 § 1 och 2 st, 14 § 2 st 1 och 2 p, 27 § 2 st, 43 § 2 st LVU (Lagen 
om vård av unga) och 13 § LVM (Lagen om vård av missbrukare). 
 
Bifall 
Sara Sjödal (C) yrkar bifall till liggande förslag. 
 
Avslag 
Sara Sjödal (C) yrkar avslag till Joakim Larssons (SD) tilläggsyrkande. 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Joakim Larssons 
(SD) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
liggande förslag. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Sekretariatet 
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§ 76 
Dnr 2020/991    
 
Avsteg från ägardirektiv i Tierps kommunfastigheter AB  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå yrkanden från TKAB såsom de är formulerade, samt  
 
att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige med 
förslag till ändrade ägardirektiv avseende avkastningskravet. 
 
Reservation  
Viktoria Söderling (S), Jonas Nyberg (S), Fia Karlsson (S), Linda Friberg 
(S) och Torgny Helgesson (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande  
/Bilaga/.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 februari 2018 beslutades det 
om nya ägardirektiv för TKAB. Ägardirektiven har i samband med budget 
för 2020 och 2021 uppdaterats. I december 2020 antogs dessa ägardirektiv 
vid en extra bolagsstämma. I samband med budgetarbetet inom TKAB 
ansågs det att man inte kunde leva upp till ägardirektivets §13: 
 
13 § Tierps kommunfastigheter AB bedriva sin verksamhet på ett sätt som 
medger att ägaren, med hänsyn tagen till risk, erhåller en avkastning som med 
en (1) procent överstiger bolagets genomsnittliga räntekostnader. 
Avkastningskravet är långsiktigt och behöver inte uppnås varje år. 
 
Att inte leva upp till avkastningskravet under ett år möter enligt ovan inget 
hinder. 
 
Beslutsmotivering  
Vid en omvärldsbevakning har det framkommit att ägardirektivets § 13 
verkar vara högt ställda krav. Därför bör en översyn av avkastningskravet 
ske. För de fall det är en faktisk omständighet att avkastningskravet inte 
kommer att uppnås så är detta något som bolaget inte kan/behöver begära 
tillåtelse för. I ägardirektiven finns heller ingen direkt följd kopplad till om 
avkastningskravet inte uppnås så någon rättsverkan skulle ett beslut som det 
som yrkats inte heller ha. 
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Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Viktoria Söderling (S) yrkar att föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att höja hyran till TKAB med 1 % 
 
Om detta förslag faller föreslås kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla förslaget från Tierps kommunfastigheters styrelse 
 
Bifall 
Joakim Larsson (SD) och Sara Sjödal (C) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Avslag 
Sara Sjödal (C) yrkar avslag till Viktoria Söderlings (S) yrkande. 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Viktoria Söderlings 
(S) yrkande och finner att  kommunstyrelsen beslutar enligt liggande 
förslag. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Inkommen skrivelse från TKABs styrelse: Ärende till Tierps 

kommunfullmäktige 
 
Beslutet skickas till 

 TKABs styrelse 
 VD TKAB  
 Ekonomichef TKAB  
 Kommundirektör  
 Ekonomichef Tierps kommun  
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§ 77 
Dnr 2021/152    
 
Upphävande av regler för hantering av överskott  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta    
 
att ”Regler för hantering av överskott i Tierps kommun, § 40/2008” ska 
upphöra att gälla.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Det är viktigt att styrdokument är relevanta och fyller en funktion i 
tillämpning av regler eller är vägledande då beslut ska fattas. Efterhand kan 
vissa dokument spela ut sin roll på grund av omvärldsförändringar. Den 
bedömningen har gjorts angående regelverket för hantering av överskott i 
Tierps kommun som föreslås upphävas. Detta regelverk har sedan det 
beslutades om 2008 använts vid ytterst få tillfällen inom kommunen vilket 
visar på att syftet från början, att verka som ett incitament till 
återhållsamhet, inte har uppnåtts. Ett viktigare instrument numera är det 
arbetet med rättvisande prognoser som har inletts under 2020 och som har 
gett god effekt. Det ger verksamheterna kontroll över situationen och även 
möjlighet att planera. Dessutom behöver kommunstyrelsen, utifrån den 
ekonomiska situation som kommuner kommer att ha under den närmaste 
framtiden, kunna omprioritera eventuella överskjutande medel beroende på 
olika verksamheters utfall och problemställningar.   
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Inga särskilda konsekvenser.  
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 22/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Regler för hantering av överskott  

 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
 Ekonomichef 
 Chef för Kvalitet och strategisk utveckling  
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§ 78 
Dnr 2021/229    
 
Revidering av Arbetsordning för kommunfullmäktige och 
beredningar  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa revideringar i Arbetsordning för kommunfullmäktige och 
beredningar i enlighet med föreliggande förslag, samt 
 
att Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar fastställd av 
Kommunfullmäktige § 28/2020 2020-05-12 därmed upphör att gälla. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enheten Ledningsstöd har gått igenom arbetsordningen och reviderat vissa 
delar utefter nya arbetssätt och rutiner.  
 
Bland annat har en revidering gjorts för att möjliggöra för 
kommunfullmäktige att sammanträda i både A-salen och Humlesalen. En 
annan större förändring är att arbetsordningen nu är uppdaterad efter 
rutinerna kring användningen av Quickchannel.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 23/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar- med 

kommentarer 
 Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar 
 Beslut kommunfullmäktiges presidium § 2/2020  

 
Beslutet skickas till 

 Sekretariatet 
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§ 79 
Dnr 2021/255    
 
Årsredovisning 2020  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

  
att godkänna årsredovisningen för 2020, samt 
 
att besluta att omställningskostnader om 39,8 mnkr är att betrakta som 
synnerliga skäl att ej återställa enligt specifikation och motivering i 
sammanfattningen och i balanskravsutredningen.  
 
Reservation  
Viktoria Söderling (S), Jonas Nyberg (S), Fia Karlsson (S), Linda Friberg 
(S) och Torgny Helgesson (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande  
/Bilaga/. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning och bokslut har upprättats för år 2020.  
Förvaltningsberättelsen är kommunstyrelsens översikt och analys av de 
olika verksamhetsområdena inklusive de kommunala bolagen, och 
lämnas till kommunfullmäktige för godkännande. 
I den nya utformningen av förvaltningsberättelsen har de finansiella 
måtten kompletterats med Soliditet inkl. pensionsförpliktelser, vilket 
innebär ett väsentligt lägre värde än det mått på soliditet som omnämns i 
”Riktlinje för ekonomisk styrning”. I kommande riktlinjer och 
budgetarbete bör ett mål sättas för soliditet inkl. pensionsförpliktelser. 
 I förvaltningsberättelsen redovisas balanskravsutredningen som anger att 
5 stycken objekt till ett belopp av 39 830 034,79 kronor ska betraktas 
som synnerliga skäl.  
 
Kommunstyrelsen önskar en förklaring av hanteringen av 
omställningskostnader som synnerliga skäl som biläggs ärendet.  
 
Motivering av synnerliga skäl att inte återställa 39, 8 mnkr 
I RKR R15 Förvaltningsberättelse framgår vidare att kommuner och 
landsting som har negativt balanskravsresultat och som vill ta hänsyn till 
andra bedömningar som man anser vara förenliga med god ekonomisk 
hushållning får hantera dessa inom ramen för kommunallagens regler för 
synnerliga skäl (prop. 1996/97:52 s. 38 och 94). Om synnerliga skäl 
åberopas ska dessa skäl anges tydligt. Sådana justeringar hanteras på 
raderna efter balanskravsresultatet. Det handlar då om fall där det är 
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mycket väl motiverat och där det grundläggande kravet i 11 kap. 1 § 
kommunallagen om god ekonomisk hushållning har beaktats. 
 
Under de senaste åren har det i kommunen framkommit att det finns 
fastigheter, tillgångar och lokalanpassningar som kommunen inte längre 
har någon verksamhetsanvändning och nytta av. 

 
Kommunen har under 2020 utrett frågan grundligare och kommit fram 
till att kommunen har ett antal lokaler och tillgångar som enbart belastar 
kommunen utan att tillföra något mervärde för kommunens 
verksamheter. 

 
I propositionen exemplifieras vilka kostnader som är av arten synnerliga 
skäl, (omställningskostnader) och det kan vara; 

 
Större omstruktureringskostnader 
Om syftet är att uppnå en god ekonomisk hushållning 
I mycket speciella fall kan det finnas skäl att acceptera avsteg från kravet 
på reglering. Detta avser fall då ett frångående är mycket väl motiverat 
och där åtgärder som kommunen/landstinget rent allmänt vidtar måste 
vara förenliga med god ekonomisk hushållning. 
I kommunallagen står det också att i bokslutet ska det anges vilka skäl 
kommunen har till att inte återställa ett negativt balanskravsresultat, 
vilket kommer att ske enligt nedan. Det är kommunfullmäktige som äger 
frågan och fattar beslutet om synnerliga skäl. 

 
Hittills har kommunen konstaterat att nedanstående objekt är 
omställnings/ omstruktureringskostnader och faller under definitionen 
”synnerliga skäl”. 

 
Högbergsparken en årlig kostnad på 4,4 mnkr för en fastighet med 
lägenheter som ingen verksamhet nyttjar och kommunen ser ingen 
användning av den i kommunal verksamhet i framtiden. Därför flyttades 
tillgången till AB Tierpsbyggen som har bättre möjligheter att hyra ut 
lägenheterna. 

 
Gamla brandstationen med en årlig kostnad på 2,2 mnkr. 
Verksamheten flyttade ut hösten 2019 och i maj-2019 beslutade KS att 
fastigheten skulle säljas. Först hösten 2020 kunde försäljningen 
genomföras. Kommunen har konstaterat att hyran under 2020 fram till 
försäljningen är en omställningskostnad, dvs en kostnad som inte tillfört 
nytta för verksamheten. Att hyreskostnaden ska betraktas som synnerliga 
skäl beror på att fastigheten inte har nyttjats av de egna kommunala 
verksamheterna utan har varit uthyrd till Räddningsnämnden. Fastigheten 
har aldrig varit en tillgång som kunnat nyttjas för övrig kommunal 
verksamhet. 
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Bergis och Tegelbruksgatan avser ombyggnadskostnader i lokaler för 
ensamkommande barn. En verksamhet som har avvecklats. Lokalernas 
ombyggnad skedde 2015 för att möta en extraordinär flyktingsituation. 
Omställningskostnaden avser ombyggnation av lokalerna eftersom ingen 
annan verksamhet har nytta av den specifika ombyggnationen som 
krävdes. Den höjda hyreskostnad som ombyggnationen föranledde 
finansierades av Migrationsverkets bidrag enbart under tiden som 
ensamkommande placerades i kommunen. Hyreskostnaden för 
ombyggnationen kvarstår även efter att verksamheten har avslutats.  

 
Varumärket Tierps Arena är ingen tillgång eftersom motparten i 
avtalet har gått i konkurs. Då kommunen inte har någon motpart har man 
inte någon möjlighet att tillgodogöra sig det värde som ligger som en 
tillgång i balansräkningen. 

 
Dessa omstruktureringar av kostnader innebär en kostnadssänkning med 
7 639 144 kr per år.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättkonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Viktoria Söderling (S) yrkar avslag på den andra att-satsen. 
 
Bifall 
Jonas Nyberg (S) yrkar bifall till Viktoria Söderlings (S) yrkande.  
 
Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen.  
 
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till den första att-satsen 
och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla den första att-satsen.  
 
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag enligt Viktoria 
Söderlings (S) yrkande till den andra att-satsen och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla den andra att-satsen.  
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Beslutsunderlag  

• Handläggarens tjänsteutlåtande   
• Årsredovisning 2020 Tierps kommun   
• Bilaga Årsredovisning 2020 Tierps kommun – Hanteringen av 

omställningskostnader som synnerliga skäl  
• Årsredovisning 2020 AB Tierpsbyggen  
• Årsredovisning 2020 Tierps kommunfastigheter AB  
• Årsredovisning 2020 TEMAB Fjärrvärme AB 
• Årsredovisning 2020 Tierps energi och Miljö AB 

 
Beslutet skickas till 

• Ekonomichef  
• Chef kvalitet och strategisk utveckling   
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§ 80 
Dnr 2021/254    
 
Reglemente för revisorerna  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa Reglemente för revisorerna i enlighet med föreliggande förslag, 
samt 
 
att Reglemente för Tierps kommuns revisorer fastställt av 
kommunfullmäktige §54/2006 därmed upphör att gälla. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige gav, § 14/2020, presidiet i uppdrag att revidera 
revisorernas reglemente efter en skrivelse från revisorerna om att 
reglementet behöver revideras och anpassas. 
 
I skrivelsen önskar revisionen även att reglementet Ersättningar till Tierps 
kommuns förtroendevalda ERS 2018 ska revideras. Detta önskemål kommer 
att beaktas vid nästa revidering av ersättningsreglementet. 
 
Vid revideringen av revisorsreglementet har vi utgått från Sveriges 
Kommuners och Regioners ”PM Underlag till Revisionsreglemente”, från 
2018-05-03, där gällande lagstiftning och i övrigt förekommande nya 
förutsättningar finns beaktade. 
 
Kommunens revisorer och kommunfullmäktiges presidium har medverkat i 
revideringen av reglementet. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.  
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Beslutsunderlag  
 Beslut fullmäktiges presidium § 1/2021 
 Handläggares tjänsteutlåtande 
 Reglemente för revisorerna 
 Kommunfullmäktiges beslut §14/2020 Revidering av Reglemente 

för Tierps kommuns revisorer 
 Nu gällande Reglemente för Tierps kommuns revisorer (version: 18 

april 2006): 
(https://www.tierp.se/download/18.d45058c15c1587bc39bee51/1496
828364325/Revisorernas%20reglemente.pdf ) 

 
Beslutet skickas till 

 Ordförande kommunfullmäktige 
 Chef Kvalitet och strategisk utveckling 
 Kommunens revisorer 

60

https://www.tierp.se/download/18.d45058c15c1587bc39bee51/1496828364325/Revisorernas%20reglemente.pdf
https://www.tierp.se/download/18.d45058c15c1587bc39bee51/1496828364325/Revisorernas%20reglemente.pdf


 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

 
2021-03-23  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 81 
Dnr 2020/435    
 
Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 4 2020 Utskottet 
Arbete och omsorg  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2020. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2020 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.  
 
Det har rapporterats totalt 15 beslut enligt LSS (avser samtliga LSS-beslut) 
och SoL (avser SoL-beslut för vuxna över 21 år) till IVO för perioden 1 
oktober till 31 december 2020, kvartal 4. 
 
Ej verkställda beslut: 

- Korttidsvistelse i form av stödfamilj enligt LSS. Beslutsdatum: 
2019-09-20. Huvudsakligt skäl till dröjsmålet är kommunens 
generella svårighet att rekrytera lämpliga stödfamiljer. I avvaktan på 
verkställighet av stödfamilj har korttidsboende erbjudits som 
alternativ.  

- Korttidsvistelse i form av stödfamilj enligt LSS. Beslutsdatum: 
2020-01-14. Huvudsakligt skäl till dröjsmålet är kommunens 
generella svårighet att rekrytera lämpliga stödfamiljer. 

- Dagverksamhet enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-04-07. Orsak till 
dröjsmålet är att dagverksamheten har stängt med anledning av 
Covid-19. I avvaktan på att verksamheten öppnar är alternativa 
stödinsatser verkställda. 
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- Korttidsboende/växelvård enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-07-17. 
Orsak till dröjsmålet är att den enskilde har tackat nej till erbjuden 
plats med anledning av Covid-19.  

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-09-11. 
Skäl till dröjsmålet är dels att det har varit begränsad inflyttning på 
flera boenden med anledning av Covid-19. Ett erbjudande om plats 
har lämnats till den enskilde men svar har ännu inte inkommit. 

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-08-11. 
Orsak till dröjsmålet är att den enskilde har tackat nej till erbjuden 
plats. 

- Särskilt boende för äldre enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-04-22. 
Orsak till dröjsmålet är att den enskilde har tackat nej till två 
erbjudanden. Alternativa stödinsatser är verkställda i avvaktan. 

- Bostad med särskild service enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-11. 
Med anledning av att den enskilde vistas på HVB tills tidigast 2021-
03-31 kommer beslutet om permanent boende inte att verkställas 
dessförinnan.  

 
Avbrott i verkställighet: 

- Daglig verksamhet enligt LSS. Datum för avbrott i verkställighet: 
2020-03-09. Den enskilde vill byta arbetsplats. Med anledning av 
situation hos den enskilde har ännu inte möte för planering kunnat 
hållas ännu. 

- Korttidsvistelse i form av stödfamilj enligt LSS. Datum för avbrott i 
verkställighet: 2020-06-22. Den enskilde valde själv att säga upp 
befintlig stödfamilj. Rekrytering av ny stödfamilj pågår.  

 
Beslut som avslutats utan verkställighet: 

- Daglig verksamhet enligt LSS. Beslutsdatum: 2020-06-10. Datum 
för avslut: 2020-10-19. Den enskilde har på egen begäran valt att 
avsluta ärendet. 

- Korttidsboende/växelvård enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-07-17. 
Datum för avslut: 2021-01-10. Den enskilde har flyttat till ett särskilt 
boende och insatsen om korttidsboende/växelvård avslutas. 

- Kontaktperson enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-05-18. Datum för 
avslut: 2020-10-26. Den enskilde har valt att säga upp insatsen trots 
att det har funnits förslag på kontaktperson. 

- Hemtjänst enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-06-03. Datum för avslut: 
2020-11-10. Den enskilde avböjde till en början insatsen och valde 
till sist att avsluta ärendet.  

 
Beslut som har verkställts: 

- Daglig verksamhet enligt LSS. Datum för verkställighet: 2020-10-
19. Huvudsakligt skäl till dröjsmålet är omständigheterna kring 
Covid-19.  
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Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms inte påverkas av den rapportering som görs till IVO 
av ej verkställda beslut.  
 
Beslutsunderlag  

 Beslut utskottet arbete och omsorg § 18/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande. 

 
Beslutet skickas till 

 Kvalitet och strategisk utveckling. 
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§ 82 
Dnr 2020/434    
 
Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 4 2020 Utskottet 
Barn och ungdom  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2020.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 4 2020 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.  
 
Vid rapporteringen av kvartal 4 har det rapporterats totalt tre beslut enligt SoL 
för barn och unga. 
 
Ej verkställda beslut: 

- Personligt stöd i form av stödsamtal. Beslutsdatum: 2020-10-01. Orsak 
till dröjsmålet är att den externa utförare som ska verkställa beslutet har 
viss väntetid. 

 
Beslut som har verkställts: 

- Kontaktperson. Beslutsdatum: 2020-06-23. Datum för verkställighet: 
2020-11-03. Huvudsakligt skäl till dröjsmålet var kommunens 
generella svårighet att hitta lämplig person för uppdraget. 

- Kontaktperson. Beslutsdatum: 2020-06-26. Datum för verkställighet: 
2020-11-03. Huvudsakligt skäl till dröjsmålet var dels att kund 
tackade nej till ett erbjudande som lämnades i september 2020, och 
dels den generella svårigheten att hitta lämplig uppdragstagare. 

  
Barnrättskonsekvenser 
Bedömningen är att barn och unga inte påverkas av den rapportering av ej 
verkställda beslut som görs till IVO.  
 

64



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

 
2021-03-23  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Beslutsunderlag  
 Beslut utskottet barn och ungdom § 71/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande. 

 
Beslutet skickas till 

 Kvalitet och strategisk utveckling. 
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§ 83 
Dnr 2021/332    
 
Deltagande i forskningsprojektet CRUSH Covid  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att medge anslag till Tierps kommuns deltagande i forskningsprojektet 
CRUSH Covid under 2021, samt 
 
att medel för detta tas från ”Generella KS-medel” avsatta i Budget 2021 . 
 
Sammanfattning av ärendet 
Pandemin orsakad av Covid-19 har nu påverkat samhället i ett år. 
Vaccinationer är på gång, men försenas av uteblivna leveranser. Det verkar 
dessutom som om vaccination inte alltid skyddar lika bra mot de mutationer 
utav viruset som har tillkommit. Sedan en tid tillbaka har Region Uppsala 
och forskare från fem olika institutioner vid Uppsala Universitet bedrivet ett 
innovativt forskningsprojekt i syfte att kartlägga och försöka dämpa ökad 
smittspridning samt kraftiga lokal utbrott av covid-19 i Uppsala län. 
Förutom att följa provtagningen och utfallet av detta geografiskt så har man 
även tagit vattenprover för att följa mängden virus i avloppsvattnet. 
Resultaten visar nu på att mängden virus i avloppsvattnet är högst ca 2 
veckor innan infektionsökningar i befolkningen visar sig. Genom att följa 
detta kan insatser sättas in inom ett specifikt område för att minska 
smittspridningen.  
 
Den som vill veta mera om forskningsprojektet kan gå in på deras hemsida 
https://crush-covid.shinyapps.io/crush_covid/. Där uppdateras 
informationen en gång i veckan. 
 
Beslutsmotivering  
Det är av stor vikt att hitta sätt att stoppa smittspridningen här och nu, men 
även att hitta verktyg som möjliggör att framtida pandemier inte får den 
spridning och de konsekvenser som Covid-19 har och har haft. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Det blir stora konsekvenser för hela samhället, inte minst barnen, om vi inte 
får stopp på pandemin. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Staten tillförde extra medel i form av generella statsbidrag till kommunerna 
för åren 2021 och 2022. För Tierps kommuns del uppgick dessa till drygt 14 
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mkr för år 2021 och 7 mkr för 2022. I Plan för Tierps kommuns ekonomi 
och verksamhet 2021-2023 prioriterades dessa medel till olika insatser. En 
av dessa var ”Generella KS-medel” som för 2021 uppgår till 1 822 tkr. 
Användningen av dessa medel ska syfta till ”att dämpa negativa effekter 
som tillkommer under året orsakade av den pågående pandemin”. 
Dessa medel föreslås att nu tas i anspråk för att täcka kostnaden för 
medverkan i CRUSH Covid. Kostanden för analys av proverna som tas 
varje vecka vid reningsverket i Tierp uppgår till 2000 kr i veckan. Därtill 
kommer kostnader för transport av dessa prov till SLU. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 VD Temab 
 Mats Martinell projektledare CRUSH Covid 
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