
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

 2021-11-30  

 

Tid och plats 30 november 2021, kl. 13:00- 16:22, ajournering 13:25-13:30, 14:25-14:35, 
15:47-15:58 i Kommunhuset, Stora och lilla A-salen, Tierp 

Paragrafer 237-261, 263-293 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2021-12-02 Anslaget tas ner: 2021-12-24 

Protokollets förvaringsplats Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Jonas Nyberg 

Beslutande   
 
 
 Ledamöter 

 
Sara Sjödal (C), Ordförande  
Emma Lokander (M), 1:e vice 
ordförande 
Lotta Carlberg (C) 
Åsa Sikberg (M) 
Alfred Mujambere (L),  
 

Jonas Nyberg (S) 2:e vice ordförande 
Linda Friberg (S) 
Torgny Helgesson (S) 
Alexander Karlsson (V), §§ 251-252, 
254-256, 258, 264-290, 293 
Joakim Larsson (SD) 
 

Beslutande ersättare  Lars Svensk (KD) 
Jenny Lundström (MP) 
 

Marie-Louise Rindå (S) 
Gunnar Jansson (S) 
Agnetha Andersson (V), §§ 237-250, 
253, 257, 259-261, 263, 291-292 
Klas Jakobsson (SD) 
 

Övriga närvarande  
 
 

Ersättare Yaqub Ahmed (C) 
Carola Fredén (M), §§ 251-258, 
263-293 
Erik Kolm (C) 
Sven Lokander (M) 
Sarah Nordfors (L) 

Christina Holmström (S)  
Agnetha Andersson (V), §§ 251-
252,254-256, 258, 264-290, 293 
Elisabeth Rosengren (V) 
Bengt Lindström (SD) 
 

 
Underskrifter  
 

Sekreterare 

Maria Ekstrand 
 

Ordförande 

Sara Sjödal 
 

Justerande  

Jonas Nyberg 
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Tjänstemän och övriga 

Maria Ekstrand, nämndsekreterare 
Annika Höök, utskottssekreterare 
Helena Carlsson, kommundirektör 
Veikko Niemi, ekonomichef 
Isabelle Axelsson, projektledare för NärMat, § 238 
Åsa Johansson, biståndshandläggare, § 239 
Mathiaz Boström, säkerhetssamordnare/ säkerhetschef, §  
240 
Thomas Kihlström, chef Samhällsbyggnad, §§ 250, 260-
261, 263, 291-292 
Patrik Helgesson, Fastighetschef AB Tierpsbyggen, §§ 
263, 291-292 
Catrin Alvinder, samhällsplanerare, § 257 
Per Angemo, utbildningschef, § 253 
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Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  

 
 Upprop 

 
  

 Val av justerare, Jonas Nyberg, den 2 
december kl. 13:00 
 

  

§ 237 Godkännande av föredragningslistan 
 

2021/17  

§ 238 Information om projektet NärMat 
 

2021/47  

§ 239 Redovisning av delegationsbeslut valda 
på kommunstyrelsens sammanträde 
 

2021/36  

§ 240 Information om fastställande av 
beredskapszoner och planeringszon 
 

2021/47  

§ 241 Sammanträdesplan år 2022 
 

2021/773  

§ 242 Redovisning av delegationsbeslut 
 

2021/36  

§ 243 Anmälan av beslut fattade med 
kompletterande beslutsrätt 
 

2021/871  

§ 244 Godkännande av entledigande och val av 
ny ersättare i utskottet samhällsbyggnad 
 

2021/26  

§ 245 Godkännande av entledigande och val av 
ledamot i utskottet arbete och omsorg 
 

2021/26  

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

2021/26  

§ 247 Återrapportering av organiserade 
företagsbesök 
 

2021/62  

§ 248 Redovisning av inkomna beslut och 
skrivelser 
 

2021/55  

§ 249 Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst 
 

2021/397  

§ 250 Planavtal - Ändring av detaljplan DP 537 
– Karlholm strand 
 

EDP TK 
2020-673 
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§ 251 Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning 
 

2021/49  

§ 252 Riktlinjer för försörjningsstöd och 
ekonomiskt bistånd 
 

2021/880  

§ 253 Programutbud för gymnasieskolan 
2022/2023 
 

2021/935  

§ 254 Verksamhetschef för elevhälsans 
medicinska insats 
 

2021/936  

§ 255 Detaljerad investeringsbudget 
 

2021/934  

§ 256 Svar på remiss - Riksarkivets förslag till 
författningar 
 

2021/833  

§ 257 Svar på remiss - Länsplan för regional 
transportinfrastruktur i Uppsala län 
2022–2033 och samråd 
hållbarhetsbedömning, dnr TS2021-
00277 
 

2021/800  

§ 258 Svar på remiss - Riskhanteringsplan för 
översvämning i Fyrisån med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning 
 

2021/813  

§ 259 Svar på remiss - Fastställande av 
beredskapszoner och planeringszon, dnr 
7824-2021 
 

2021/942  

§ 260 Markanvisningsavtal  avseende 
Triangelparken område C, del av Tierp 
1:1 
 

EDP- TK-
2021-568 

 

§ 261 Försäljning, del av Tobo 1:8 
 

EDP TK-
2021-1858 

 

§ 263 Solgläntan - utrangering av byggnad 
 

2021/918  

§ 264 Information från Kommuninvest 
gällande den nya riskskatten och svar 
beträffande alternativ hantering de ökade 
kostnaderna 
 

2021/960  

§ 265 Fortsatt process fastighetsutredningen 
 

2021/391  

§ 266 Fördelning av generella KS-medel 2021/965  
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§ 267 Svar på revisionens granskningsrapport 

gällande Delårsrapport 2021 
 

2021/64  

§ 268 Attestförteckning 2022 
 

2021/964  

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

2021/783  

§ 270 Riktlinje för styrdokument 
 

2021/784  

§ 271 Handlingsprogram från 2022 - Uppsala 
Brandförsvar 
 

2021/907  

§ 272 Återrapportering av 
kommunfullmäktiges beslut om uppdrag 
till kommunstyrelsen 
 

2021/538  

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

2020/485  

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

2021/586  

§ 275 Svar på motion - Kommunal hjälp till 
återvandring,  Joakim Larsson (SD) 
 

2021/583  

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

2021/587  

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

2021/875  

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

2021/874  

§ 279 Redovisning av ej verkställda beslut 
AoO kvartal 3 2021 
 

2021/187  
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§ 280 Redovisning av ej verkställda beslut 
BoU kvartal 3 2021 
 

2021/187  

§ 281 Partistöd 2022 
 

2021/528  

§ 282 Riktlinjer för resor i tjänsten inom Tierps 
kommunkoncern 
 

2021/160  

§ 283 Reglemente för Krisledningsnämnden 
 

2021/894  

§ 284 Reglemente för valnämnden 
 

2021/852  

§ 285 Reglemente för kommunalt 
näringslivsråd 
 

2021/849  

§ 286 Samverkansavtal för den gemensamma 
räddningsnämnden 
 

2021/908  

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

2021/961  

§ 288 Reglemente för kommunstyrelsen 
 

2021/854  

§ 289 Reglemente för jävsnämnden 
 

2021/855  

§ 290 Arbetsordning för kommunfullmäktige 
och beredningar 
 

2021/969  

§ 291 Crosshallen - Köp av byggnad 
 

2021/972  

§ 292 Crosshallen - Nedskrivning av fastighet 
 

2021/972  

§ 293 Taxa för färdtjänst och riksfärdtjänst 
 

2021/398  
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§ 237 
Dnr 2021/17    
 
Godkännande av föredragningslistan  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan, samt 
 
att ärende 28 – ”Överklagande gällande Återremiss – Ombudgetering av 
driftsanslag budget 2021, mål nr 6663-21”, ärende 60 – ”LONA-projekt 
Flerspråkiga naturvägledare visar vägen ut” och ärende 61 – ”Ansökan om 
LONA-bidrag för projektet Hållbart lärande ute” justeras omedelbart.  
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§ 238 
Dnr 2021/47    
 
Information om projektet NärMat  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Isabelle Axelsson, projektledare för NärMat, informerar om projektet och 
dess resultat.   
 
Ledamöterna har möjlighet att ställa frågor.  
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§ 240 
Dnr 2021/47    
 
Information om fastställande av beredskapszoner och 
planeringszon  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Mathiaz Boström, säkerhetsamordnare/ säkerhetschef informerar om 
remissen från Länsstyrelsen i Uppsala gällande fastställande av 
beredskapszoner och planeringszon.  
 
Ledamöterna har möjlighet att ställa frågor.  
 
Beslutsunderlag  

 Presentation  
 

10



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

 
2021-11-30  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 241 
Dnr 2021/773    
 
Sammanträdesplan år 2022  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsen år 2022: 
 
Tisdagen den 15 februari, klockan 13:00 
Tisdagen den 22 mars, klockan 13:00 
Tisdagen den 26 april, klockan 13:00 
Tisdagen den 24 maj, klockan 13:00 
Tisdagen den 21 juni, klockan 13:00 
Tisdagen den 6 september, klockan 13:00 
Tisdagen den 25 oktober, klockan 13:00 
Tisdagen den 29 november, klockan 13:00. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enheten ledningsstöd har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för  
kommunstyrelsen och dess utskott samt för kommunfullmäktige för år  
2022. Förslaget regleras av kommunallagens bestämmelser om sista datum  
för budget och årsredovisning samt av kommunfullmäktiges arbetsordning.  
Förslaget har tagits fram i samråd med kommunalråd och ekonomienheten  
och med hänsyn till Tierps kommuns styrprocess som reglerar ekonomiska  
rapporter. Vidare har även förslaget tagit hänsyn till skolornas sport-, påsk  
och höstlov och inte föreslagit några sammanträdesdatum under dessa  
veckor.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Webbansvarig på ledningsstöd 
 Alla chefer 
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§ 242 
Dnr 2021/36    
 
Redovisning av delegationsbeslut  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen 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 2021.4180 Period: 2021-10-01 – 2021-10-31 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser gällande LSS  
Handlingsid: KS 2021.4122 Period: 2021-10-01 – 2021-10-31 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser gällande SoL  
Handlingsid: KS 2021. 4123 Period: 2021-10-01 – 2021-10-31 
 
Individ- och familjeomsorg  
Handlingsid: KS 2021.4124 Period: 2021-10-01 – 2021-10-31 
 
Anställningsavtal  
Handlingsid: KS 2021.4121 Period: 2021-10-01 – 2021-10-31  
 
Bostadsanpassningsbidrag  
Handlingsid: KS 2021.4179 Period: Lista nr 10 
Handlingsid: KS 2021.4071 Period: Lista nr 9 
 
Fastställande av faderskap  
Handlingsid: KS 2021.4227 Period: 2021-10-05 - 2021-11-15 
 
Parkeringstillstånd  
Handlingsid: KS 2021.4357 Period: 2021-10-04 - 2021-11-15 
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Färdtjänst  
Handlingsid:KS 2021.4226 Period: 2021-10-04 - 2021-11-15 
 
Bygglov  
Handlingsid: KS 2021.4360 Period: 2021-10-05 – 2021-11-16 
 
Miljö- och hälsoskydd  
Handlingsid: KS 2021.4361 Period: 2021-10-05 – 2021-11-16 
 
Mark och exploatering  
Handlingsid: KS 2021.4362 Period: 2021-10-05 – 2021-11-16 
 
Skolskjuts  
Handlingsid: KS 2021.4231 Period: 2021-10-06 - 2021-11-16 
 
Dödsboanmälan 
Handlingsid: KS 2021.4359 Period: 2021-10-12 
 
Övriga delegationsbeslut registrerade i Evolution  
Handlingsid: KS 2021.4440 Period: Anmälda till kommunstyrelsens 
sammanträde 30 november 2021, lista 8/2021. 
 
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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§ 244 
Dnr 2021/26    
 
Godkännande av entledigande och val av ny ersättare i utskottet 
samhällsbyggnad  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna Annie Petterssons (V) begäran om entledigande från sitt 
uppdrag som ersättare i utskottet samhällsbyggnad, samt  
 
att till ny ersättare i utskottet samhällsbyggnad, under perioden 3 december  
2021 till och med 31 december 2022, välja Elisabeth Rosengren (V). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Annie Pettersson (V) har den 9 november 2021 inkommit med en begäran 
om entledigande från alla sina politiska uppdrag. 
 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut 
 Inkommen begäran om entledigande 
 Nominering av ny ledamot 

 
Beslutet skickas till 

 Berörda ledamöter 
 Lönecentrum 
 Sekretariatet  
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§ 245 
Dnr 2021/26    
 
Godkännande av entledigande och val av ledamot i utskottet 
arbete och omsorg  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna Fia Karlssons (S) entledigande från sitt uppdrag som ledamot i 
utskottet arbete och omsorg, samt 
 
välja Matilda Svahn (S) till ledamot i utskottet arbete och omsorg under 
perioden 15 december 2021 till och med 31 december 2022 under 
förutsättning att kommunfullmäktige 14 december 2021 väljer Matilda 
Svahn (S) till ersättare i kommunstyrelsen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Fia Karlsson har den 15 november inkommit med en begäran om entledigande 
från alla sina politiska uppdrag i kommunen. 
 
För att slippa en tom plats i utskottet arbete och omsorg under en längre tid 
görs valet till utskottet nu under förutsättning att kommunfullmäktige den 
14 december 2021 väljer Matilda Svahn (S) till ledamot i kommunstyrelsen. 
Valet till utskottet träder i kraft först efter att kommunfullmäktiges protokoll 
är justerat. 
 
Beslutsunderlag  

 Inkommen begäran om entledigande  
 Förslag till beslut  
 Nomineringar  

 
Beslutet skickas till 

 Berörda ledamöter 
 Administrativ assistent Ledningsstöd  
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§ 246 
Dnr 2021/26    
 
Val av ersättare för förtroendevald som är sjukskriven och 
föräldraledig  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att under tiden från och med den 1 december 2021 till och med den 30 juni 
2022 utse Jonas Nyberg (S) att ersätta Viktoria Söderling (S) under hennes 
sjukskrivning och föräldraledighet i uppdragen som: 

 Representant i Kommunalt näringslivsråd  
 Ledamot i kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 

 
att under tiden från och med den 1 december 2021 till och med den 30 juni 
2022 utse Barbro Wiklund (S) att ersätta Viktoria Söderling (S) under 
hennes sjukskrivning och föräldraledighet i uppdragen som: 

 Vice ordförande i utskottet arbete och omsorg 
 Representant i Samråd HSVO 
 Representant i Politiska styrgruppen för Närvårdsutveckling i Tierp 
 Förtroendevald i Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 

 
att under tiden från och med den 1 december 2021 till och med den 30 juni 
2022 utse Börje Wennberg (S) att ersätta Viktoria Söderling (S) under 
hennes sjukskrivning och föräldraledighet i uppdragen som: 

- Förtroendevald i kommunala pensionärsrådet. 
 
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. Kommunfullmäktige beviljade 
Viktoria Söderlings ansökan den 10 november 2021 (KS § 146/2021). 
 
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 % rätt att vara 
föräldralediga. Vid föräldraledighet eller sjukdom som är en månad eller 
längre kan en ersättare för den förtroendevalda utses. 
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Ledamoten ansvarar för att anmäla sjukskrivning och föräldraledighet till 
Ledningsstöd och Lönecentrum. Viktoria har anmält sjukskrivning 2021-11-
11 till 2022-01-29 och föräldraledighet 2022-01-30 till 2022-06-30. 
Ersättningen regleras enligt reglementet Ersättning till Tierps kommuns 
förtroendevalda. 
 
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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§ 247 
Dnr 2021/62    
 
Återrapportering av organiserade företagsbesök  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna återrapporteringen av organiserade företagsbesök. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun gör kontinuerligt företagsbesök som genomförs av  
tjänstemän från enheten Näringsliv och turism tillsammans med  
kommunpolitiker. Målet är att genomföra minst fyra organiserade  
företagsbesök i månaden och till varje besök finns ett färdigt frågeformulär  
som fylls i.  
 
Syftet med besöken är att företagets tankar, idéer och synpunkter skall  
protokollföras och sedan redovisas för kommunstyrelsen för att skapa en  
tydligare koppling mellan näringslivet och politiken. Företagen kan själva  
anmäla sig på kommunens hemsida och kan då meddela om de önskar att  
någon speciell fråga skall diskuteras under mötet eller om en viss funktion  
från kommunen skall delta. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Sammanställning av organiserade företagsbesök  

 

19



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

 
2021-11-30  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 248 
Dnr 2021/55    
 
Redovisning av inkomna beslut och skrivelser  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna informationen 
 
Protokollsanteckning  
Joakim Larsson (SD) inkommer med en protokollsanteckning: 
 
”Sverigedemokraterna motsätter sig länsstyrelsens beslut om kommuntal för 
nyanlända i dokument 23 (handlingsid 2021.4182) och menar att antalet för 
Tierps kommun borde vara noll och att Tierps kommun bör agera för att se 
till att det faktiska mottagandet blir noll.” 
 
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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§ 249 
Dnr 2021/397    
 
Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta Riktlinje för färdtjänst och riksfärdtjänst att gälla från och med 1 
januari 2022, samt 
 
att riktlinjen antas under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar 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. 
 
Riktlinjen består i huvudsak av tre avsnitt – handläggning av ärenden, 
färdtjänstens utformning och servicenivå samt riksfärdtjänstens utformning 
och servicenivå.  
 
Beslutsmotivering  
Riktlinjens syfte är främst att vara ett komplement till lag och förtydligar 
samt anger lokala förutsättningar. Dessa riktlinjer ska skapa ett enhetligt 
synsätt vid bedömningar av rätten till färdtjänst och riksfärdtjänst. 
 
Pensionärsrådet och Rådet för funktionshinderfrågor har haft möjlighet att 
lämna synpunkter på riktlinjen. Pensionärsrådet önskade att det i riktlinjen 
framgår att en påminnelse ska skickas till den vars färdtjänsttillstånd är på 
väg att löpa ut i tid. Det finns i dagsläget inget systemstöd för denna 
funktion, varför det inte finns med i föreliggande förslag.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet påverkar till viss del barn och unga. Dels de barn och unga som 
själva är berättigade till färdtjänst, dels de vars målsman är berättigad 
färdtjänst. Rådet för funktionshinderfrågor har haft möjlighet att lämna 
synpunkter på förslaget, inga synpunkter har inkommit.  
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Beslutsunderlag  
 Beslut utskottet arbete och omsorg § 75/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Riktlinje för färdtjänst och riksfärdtjänst 

 
Beslutet skickas till 

 Verksamhetschef Vård och omsorg, Ulrica Stjerngren 
 Områdeschef bistånd, Anne Eriksson 
 Enhetschef KSU 
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§ 250 
Dnr    EDP 2020-673 
 
Planavtal - Ändring av detaljplan DP 537 – Karlholm strand  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att underteckna planavtal gällande ändring av detaljplan DP 537 – Karlholm 
strand. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utskottet samhällsbyggnad fattade 2020-06-17 § 78 beslut om att lämna 
positivt planbesked, för fastigheterna Karlholm 1:53 och Karlholm 1:48 
med flera, samt att uppdra till samhällsbyggnadsenheten att inleda arbete 
med upprättande av detaljplan i enlighet med plan- och bygglagen 5 kap. § 
5. 
 
Innan arbete med upprättande av detaljplan påbörjas tecknas ett planavtal 
mellan kommunen och exploatören. Planavtalet syftar till att fastställa 
parternas ansvar, fördelning av kostnader och andra åtaganden mellan 
parterna i samband med ändring av detaljplanen. 
 
Planavtalet utgör en avsiktsförklaring från parterna om att en planprocess 
ska inledas och arbete med ändring av detaljplan ska genomföras. En 
planprocess innebär att kommunens planavdelning på uppdrag av 
kommunstyrelsen utreder och prövar lämpligheten för att ge en sökt åtgärd 
stöd i detaljplan. Parterna ska verka för att gemensamt lösa de frågor som är 
föranledda av planuppdraget. Planavtalet innebär ingen förpliktelse från 
kommunens sida att anta detaljplanen och utgör inga garantier för att 
planarbetet till slut kommer att leda fram till en lagakraftvunnen och därmed 
juridiskt bindande detaljplan. 
 
Thomas Kihlström, chef Samhällsbyggnad, finns tillgänglig för frågor på 
kommunstyrelsens sammanträde den 30 november. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Genom avtalet tydliggörs exploatörens ansvar att ersätta kommunen för de 
faktiska kostnader som uppkommer vid detaljplanens formella 
handläggande fram till och med ett eventuellt antagande av detaljplanen.  
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Beslutsunderlag  

 Beslut utskottet samhällsbyggnad § 139/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Planavtal – Ändring av detaljplan DP 537 - Karlholm strand 

 
Beslutet skickas till 

 Medborgarkansliet 
 Chef Planering och Myndighet  
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§ 251 
Dnr 2021/49    
 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag, samt 
 
att ändringen gäller från och med 21 december 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33-38 §§), innebär att rätten att 
besluta i ett visst ärende eller i en grupp av ärenden, flyttas över till någon 
annan. Den som har sådan rätt kallas delegat. De ärenden som delegaten har 
rätt att fatta beslut i anges i kommunstyrelsens delegationsordning.  
För att hålla delegationsordningen aktuell utifrån gällande lagar och 
förordningar, uppdateras den regelbundet.  
 
Beslutsunderlag  

 Beslut utskottet samhällsbyggnad § 140/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Förslag till ändringar i delegationsordningen 

 
Beslutet skickas till 

 Sekretariatet 
 Huvudregistrator  
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§ 252 
Dnr 2021/880    
 
Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd att gälla från 
och med 1 januari 2022, samt  
 
att upphäva Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd, antaget 
av kommunstyrelsen § 162/2017 från samma datum.  
 
Reservation 
Joakim Larsson (SD) och Klas Jakobsson (SD) reserverar sig till förmån för 
eget yrkande /Bilaga/.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommuns riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd 
föreslås revideras enligt nedan beskrivning. 
 
Tandvård 
Vid bedömningen av skäliga kostnader för tandvård ska enligt gällande 
riktlinjer referenspriset för tandvårdsåtgärder vara vägledande. Det är 
Tandvårds- och läkemedelförmånsverket (TLV) som beslutar om detta 
referenspris som även ingår i det statliga tandvårdsstödet. 
 
Det gäller dock fri prissättning inom tandvården i Sverige. Medan 
Folktandvården i Uppsala län hittills har följt Tandvårds- och 
läkemedelförmånsverkets referenspriser så har många privata tandläkare i 
Uppsala län gått ifrån referensprislistan sedan ett antal år tillbaka. När en 
brukare då har ansökt om en kostnad för tandvård som överstigit gällande 
referensprislistan har ett delavslagsbeslut på mellanskillnaden tagits. Detta 
har motiverats med att behovet av skälig tandvård skulle kunna tillgodoses 
genom att brukaren söker vård hos Folktandvården resp. tandläkare som 
följer Tandvårds- och läkemedelförmånsverkets referenspriser. 
Folktandvården i Uppsala län har nu också gått ifrån referensprislistan som i 
praktiken innebär ett påslag på 15 % utöver den årliga justeringen mot 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets prislistnivå. Hos befintliga 
tandvårdsmottagningar i Uppsala län kan olika tandvårdsåtgärder både vara 
dyrare eller billigare än referensprislistan.  
Folktandvårdens priser ligger på en mellannivå jämfört med prisnivåer som 
finns hos övriga tandläkare i länet. Ev. kostnader för resväg kan tillkomma 
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om man hänvisar till billigaste alternativet som i regel finns hos tandläkare i 
Uppsala. Folktandvården är en av de stora aktörerna inom tandvården i 
regionen och den är dessutom inte vinstdriven. Det kan därför anses 
lämpligt att använda Folktandvården i Uppsala läns prislista som en ny 
referensram för att bedöma skäliga kostnader för tandvård. 
Det föreslås därför att ändra riktlinjens mening gällande tandvård där det 
står att ”gällande referenspriser för de åtgärder som debiteras ska vara 
vägledande” till ”gällande prislista inom Folktandvården i Uppsala län ska 
vara vägledande”. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Revideringen bedöms inte påverka barn och unga på ett negativt sätt. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 1.1 Andelen vuxna och barn som 
lever i ekonomisk utsatthet ska minska. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
 
Yrkande 
Joakim Larsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
 
att avsnittet "Sökanden som inte bedöms stå till arbetsmarknadens 
förfogande" på sid 16 kompletteras med att vägran att delta i språkstudier 
också kan leda till att man inte bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande, 
samt  
 
att avsnittet "Rekreationsresor" på sid 48 förtydligas med en skrivning om 
att bistånd till utrikes rekreationsresor överhuvudtaget inte skall beviljas. 
 
Bifall 
Åsa Sikberg (M) 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 utskottet arbete och omsorg § 80/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd 

 
Beslutet skickas till 
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 Handläggaren 
 Chef KSU
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§ 253 
Dnr 2021/935    
 
Programutbud för gymnasieskolan 2022/2023  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa programutbudet för Högbergsskolan för läsår 2022/2023, 
 
att i och med detta ta bort Industritekniska programmet ur utbudet, under 
förutsättning att beslut om särskilt uppdrag avseende detta fattas av 
kommunfullmäktige den 10 november 2021, samt 
 
att uppdra kommundirektören att ett fördjupat underlag i linje med 
frågeställningarna som lyfts i lagt yrkande presenteras inför att 
gymnasieskolans organisation 2023/2024 ska beslutas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande programutbud föreslås erbjudas läsåret 2022/2023: 
 

 Barn- och fritidsprogrammet med inriktning Pedagogiskt 
arbete 

 Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning Husbyggnad 
 Ekonomiprogrammet med inriktning Ekonomi 
 Fordon- och transportprogrammet med inriktning Personbil, 

Lastbil och mobila maskiner och Transport 
 Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Naturvetenskap 
 Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Beteendevetenskap 
 Teknikprogrammet med inriktning Design- och produktutveckling 
 Vård- och omsorgsprogrammet 
 El och energiprogrammet 
 Handelsprogrammet med inriktning Lärling 
 Plåtslageri med inriktning Lärling 
 VVS och fastighet med inriktning Lärling 

 
Per Angemo, utbildningschef, informerar muntligt om ärendet på 
kommunstyrelsens sammanträde den 30 november. Ledamöterna har 
möjlighet att ställa frågor. 
 
Beslutsmotivering  
Industritekniska programmet med inriktning Svetsteknik och 
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Produkt- och maskinteknik tas bort ur Högbergsskolans programutbud då 
intresset de senaste åren varit inget eller mycket litet. Programmet tas bort 
ur programutbudet under förutsättning att beslut om särskilt uppdrag om 
detta fattas av KF den 10 november 2021. 
Vi förordar att vi bortsett från ovanstående justering avseende 
Industritekniska programmet erbjuder samma programutbud som läsåret 
2021/2022.  
 
Programutbudet är anpassat efter de lokala behoven hos elever och företag.  
I de fall det är möjligt organiseras undervisningen för samläsning över 
programgränserna för effektivt resursutnyttjande. 
 
Bland de elever som studerar hos annan huvudman sticker intresset för 
Naturbruksprogrammet och Estetiska programmet ut. Programmen är dock 
mycket kostsamma att starta och driva och bedömningen är att det sannolikt 
skulle vara mycket svårt att locka tillräckligt många elever att istället läsa 
programmet i Tierp.  
  
Även Samhällsvetenskapliga programmet och Ekonomiprogrammet har ett 
stort antal elever som läser hos annan huvudman. Här pågår ett arbete med 
att höja kvaliteten och göra våra egna program mer attraktiva med målet att 
behålla fler elever i Tierp. Att en betydande andel elever väljer att söka 
gymnasieutbildning i större närliggande kommun är dock normalt något 
som kan förväntas även om det ständigt arbetas för att få så många som 
möjligt att välja Högbergsskolan. 
  
De små variationer som finns i årskullarnas storlek de närmaste åren 
bedöms inte ha inverkan på programutbudet. 
 
Barnrättskonsekvenser 
I grunden finns inriktningen att utifrån givna ramar erbjuda ett brett 
programutbud vilket är positivt för barn och unga. Att ta bort 
Industritekniska programmet ur programutbudet medför inga negativa 
barnrättskonsekvenser eftersom intresset för programmet bland sökande är 
obefintligt. Att inte erbjuda programmet lösgör resurser som kan användas 
för att öka kvaliteten inom övriga program vilket i sin tur medför positiva 
konsekvenser för barn och unga. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
 
Yrkande 
Jonas Nyberg (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar  
 
att följande frågeställningar inarbetas i underlaget: 

- Det behövs ett problematiserande varför just det här programmet ska 
finnas, för och nackdelar. 
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- Hur ser man på fördelningen studie och yrkesförberedande program. 

 
- Hur ser det ut med våra elever som går på gymnasiet någon 

annanstans.  Vilka program väljer dom? 
 

- Hur ser årskullarna ut både inför gymnasievalet 2022-23 och 2023-
24 för att se lite mera långsiktigt på frågan om programutbudet. 

 
- En framtidsfråga är att fråga elever varför man väljer gymnasieskola 

någon annanstans. För att eventuellt kunna motverka en del av 
elevtappet 

 
Sara Sjödal (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra kommundirektören att ett fördjupat underlag i linje med 
frågeställningarna som lyfts i lagt yrkande presenteras inför att 
gymnasieskolans organisation 2023/2024 ska beslutas. 
 
Jonas Nyberg (S) drar tillbaka sitt yrkande och yrkar bifall till Sara Sjödals 
(C) yrkande.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 
 
Ordförande ställer proposition på de två första att-satserna i liggande förslag 
och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla de två första att-satserna.  
 
Ordförande ställer proposition på Sara Sjödals (C) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla Sara Sjödals (C) yrkande.  
 
Beslutsunderlag  

 Beslut utskottet barn och ungdom § 287/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Elevantal Högbergsskolan 2021-11-08 

 
Beslutet skickas till 

 Utbildningschef 
 Rektor Högbergsskolan
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§ 254 
Dnr 2021/936    
 
Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utse Karina Vallström till verksamhetschef för elevhälsans medicinska 
insats från och med den 2 december 2021 och  
 
att från samma datum entlediga Linda Gagner från uppdraget. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Av skollagen framgår att det ska finnas elevhälsa för eleverna i 
förskoleklass, grundskola, gymnasieskolan med flera. Elevhälsan ska 
omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 
insatser. Av hälso- och sjukvårdslagen framgår att det inom hälso- och 
sjukvård ska finnas någon som svarar för verksamheten (verksamhetschef) 
och denna utses av vårdgivaren. En verksamhetschef ska bland annat 
ansvara för den löpande verksamheten som bedrivs av skolsköterskor och 
skolläkare och bevaka att elevhälsans hälso- och sjukvård tillgodoser en hög 
patientsäkerhet. 
 
Elevhälsans medicinska insats är en hälso- och sjukvårdsverksamhet och 
regleras därför i hälso- och sjukvårdslagen. För all hälso- och sjukvård ska 
det, enligt hälso- och sjukvårdslagen, finnas en tydligt definierad 
vårdgivare. Vårdgivaren för elevhälsans hälso- och sjukvård är 
kommunstyrelsen i Tierps kommun. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet säkerställer att ansvarig finns för att verksamheten som bedrivs av 
skolsköterskor och skolläkare håller god kvalitet och att elevhälsans hälso- 
och sjukvård tillgodoser en hög patientsäkerhet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Att utse verksamhetschef och ansvarig för anmälan enligt lex Maria medför 
i dagsläget inga merkostnader. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut utskottet barn och ungdom § 288/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
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Beslutet skickas till 

 Utbildningschef 
 Verksamhetschef elevhälsa 
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§ 255 
Dnr 2021/934    
 
Detaljerad investeringsbudget  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa bifogad detaljerade investeringsbudget. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I Plan för Tierps kommun ekonomi och verksamhet 2022-2024 fastställdes 
investeringsbudgeten på övergripande nivå. Förslaget till beslut är nu att 
fastställa en detaljerad investeringsbudget.  
 
Den detaljerade investeringsbudgeten har arbetats fram tillsammans med de 
kommunala bolagen.  
 
Barnrättskonsekvenser 
I arbete med den detaljerade investeringsbudgeten har hänsyn tagit till barn 
och ungas perspektiv gällande bland annat utveckling av lekplatser och 
cykelvägar.  
 
Mål och uppdrag 
Investeringsbudgetens innehåll bidrar bland annat till att uppfylla följande 
mål och uppdrag: 
3.2 Säkerställa ett tillgängligt friluftsliv för alla, oavsett rörelseförmåga. 
3.3 Säkerställa god tillgång till grönområden med höga rekreations- och 
naturvärden, som stimulerar till lek och utevistelse.9.1 Bygga ut en 
tillförlitlig och hållbar infrastruktur, där kollektivtrafik och olika 
mobilitetslösningar är en naturlig del, för att stödja ekonomisk utveckling 
och människors välbefinnande. 
11.2 Kommunen ska ha planberedskap för 300 bostäder per år. Fokus ska 
vara att planera i kollektivtrafiknära lägen. 
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. 
6.3.h Området södra villorna i Siggbo trädgårdsstad läggs ut på anbud inför 
tecknande av exploateringsavtal för att hålla nere kommunens belåningsgrad 
och öka näringslivets medverkan i exploatering av området. 
6.3.i Utreda möjligheterna för ytterligare delområden inom Siggbo 
trädgårdsstad att hantera via exploateringsavtal. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
De ekonomiska konsekvenserna är beaktade i Plan för Tierps kommun 
ekonomi och verksamhet 2022-2024.  
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 93/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Bilaga –Detaljerad investeringsbudget 

 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
 Thomas Kihlström 
 Ekonomichef 
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§ 256 
Dnr 2021/833    
 
Svar på remiss - Riksarkivets förslag till författningar  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta remissvaret och skicka det till Riksarkivet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Riksarkivet har skickat ut en remiss som utreder e-format och arkivrättsliga 
krav. Riksarkivet arbetar med att ta fram föreskrifter som ska ersätta 
Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2009:2) om tekniska 
krav för elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad 
behandling). Remissen omfattar två författningsförslag: 
 

 Föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav vid framställning av 
elektroniska handlingar (TeK) reglerar tekniska krav på materiel och 
metoder för att framställa elektroniska handlingar med hänsyn till 
behovet av beständighet som gäller för hela den offentliga sektorn.  

 
 Föreskrifter och allmänna råd om arkivrättsliga krav vid 

framställning av allmänna handlingar (ArK) reglerar arkivrättsliga 
krav vid framställning av allmänna handlingar där det finns behov av 
arkivbeständighet. 

 
Tierps kommun bereds tillfälle att inkomma med svar på remissen. 
Remissen är frivillig att besvara och sista svarsdatum är den 31 januari 
2022. 
 
Beslutsmotivering  
Tierps kommun har gjort bedömningen att endast besvara remissen på 
grundläggande (lägsta) nivå, varför endast generella synpunkter och förslag 
lämnas i motiveringen. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnsrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen arbetsutskott § 94/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
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 Svar på remiss - Riksarkivets förslag till författningar, dnr RA-KS 
2021/18  

 Remiss Format E RA-KS 2021/18 ( avsnitten Konsekvensutredning 
och Plattform för samarbete enl läsinstruktioner) 

 
Beslutet skickas till 

 Riksarkivet 
 Dokumentstrategiska teamet 
 Informationsstrateg 
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§ 257 
Dnr 2021/800    
 
Svar på remiss - Länsplan för regional transportinfrastruktur i 
Uppsala län 2022–2033 och samråd hållbarhetsbedömning, dnr 
TS2021-00277  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att anta remissvaret och skicka det till Region Uppsala. 
 
Reservation  
Joakim Larsson (SD) och Klas Jakobsson (SD) reserverar sig till förmån för 
eget yrkande /Bilaga/. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Region Uppsala har tagit fram ett förslag till länsplan för regional 
transportinfrastruktur 2022–2033 för Uppsala län. Förslaget för ny länsplan 
är nu på remiss och Tierps kommun har inbjudits att komma med 
synpunkter. Länsplanen innehåller målformuleringar, nuläge och 
planeringsförutsättningar samt en beskrivning av brister och behov i 
transportsystemet i Uppsala län. Länsplanen innehåller också förslag på 
åtgärdsplaner där för Uppsala län tillgängliga medel fördelas för att åtgärda 
brister och behov. 
 
Catrin Alvinder, samhällsplanerare, informerar muntligt om ärendet på 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 16 november och på 
kommunstyrelsens sammanträde den 30 november. Ledamöterna har 
möjlighet att ställa frågor.  
 
Beslutsmotivering  
Tierps kommun ser att de infrastruktursatsningar som åskådliggörs i 
länsplanen leder till en positiv utveckling av Uppsala län. I yttrandet 
redogör Tierps kommun vikten av att åtgärda de brister och behov som finns 
inom kommunen och vidare mot både angränsande kommuner och län.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Varje projekt som berör infrastruktur har en direkt inverkan på barn och 
dess möjlighet till självständigt resande. Det är därför mycket positivt att det 
har gjorts en konsekvensanalys i länsplanens bilaga 2 
Hållbarhetsbedömning där redogörs det för hur Barnkonventionen tagits i 
beaktan.  
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Förslag till beslut på sammanträdet  
 
Yrkande 
Joakim Larsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar  
 
att remissvaret omarbetas så att skrivningen om cykelväg till Kyrkbyn 
stryks. 
 
Bifall 
Jenny Lundström (MP) 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 kommunstyrelsens arbetsutskott § 95/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande  
 Svar på remiss - Länsplan för regional transportinfrastruktur i 

Uppsala län 2022–2033 
 Samrådshandling Länsplan för regional transportinfrastruktur i 

Uppsala län 2022–2033 
 Bilaga 1 PM Brister och behov i transportinfrastrukturen i Uppsala 

län 
 Bilaga 2 Hållbarhetsbedömning för Länsplan för regional 

transportinfrastruktur 2022–2023 Region Uppsala 
 Bilaga 3 Åtgärdsplaner inklusive årsfördelning 

 
Beslutet skickas till 

 Region Uppsala  
 Samhällsplanerare Infrastruktur  
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§ 258 
Dnr 2021/813    
 
Svar på remiss - Riskhanteringsplan för översvämning i Fyrisån 
med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att anta remissvaret och skicka det till Länsstyrelsen i Uppsala län.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen i Uppsala län har upprättat en plan för arbetet med att hantera 
översvämningsrisker vid Fyrisån. Riskhanteringsplanen är framtagen som 
en del i arbetet enligt EU:s översvämningsdirektiv (2007/60/EG). I Sverige 
genomförs direktivet enligt förordningen om översvämningsrisker (SFS 
2009:956) och MSB:s föreskrifter om riskhanteringsplaner (MSBFS 
2013:1). 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 96/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Remissvar - Riskhanteringsplan för översvämning i Fyrisån med 

tillhörande miljökonsekvensbeskrivning 
 Remiss med bilagor  

 
Beslutet skickas till 

 Säkerhetschef/Säkerhetssamordnare  
 Chef Tillväxt och samhällsbyggnad 
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§ 259 
Dnr 2021/942    
 
Svar på remiss - Fastställande av beredskapszoner och 
planeringszon, dnr 7824-2021  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att anta remissvar och skicka det till Länsstyrelsen i Uppsala län.  
 
Sammanfattning av ärendet 
År 2017 redovisade Strålsäkerhetsmyndigheten rapporten 2017:27 Översyn 
av beredskapszoner. I rapporten redovisas förslag till förändrade 
beredskaps- och planeringszoner kring bland annat de svenska kärn-
kraftverken (Forsmark, Oskarshamn (Simpevarp) och Ringhals). Till följd 
av rapporten 2017:27 har regeringen beslutat om en Förordning om ändring 
i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor där ändringar med 
utgångspunkt i rapporten 2017:27 tagits fram.  
Länsstyrelserna i Kalmar, Halland och Uppsala har tillsammans med 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) under 2020 och 2021 gjort ett arbete i form av 
planeringsunderlaget Införande av förändrade beredskapszoner (452-2675-
21).  
 
Länsstyrelsen i Uppsala län vill i detta skede delge de förslag som finns för 
berörda kommuner, länsstyrelser, SSM och MSB för att på så vis få in 
synpunkter i enlighet med FSO 4 kap. 21c§ innan beredskapszonerna och 
planeringszonen fastställs. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Svar på remiss  
 Remiss – Fastställande av beredskapszoner och planeringszoner, 

samt bilagor 1-3. 
 
Beslutet skickas till 

 Länsstyrelsen  

41



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

 
2021-11-30  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 260 
Dnr    TK-2021-568 
 
Markanvisningsavtal  avseende Triangelparken område C, del av 
Tierp 1:1  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna markanvisningsavtal med RE Equity Fund AB för 
Triangelparken, område C, del av Tierp 1:1. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanen för Triangelparken i Siggbo (DP 1058) vann laga kraft 2018. 
Därefter värderades marken i Triangelparken av VärderingsInstitutet Norra 
Norrland AB och områdena A, C och D lades ut på markanvisning 2019, 
dock utan inkomna anbud. Marken lades sedan under 2020 ut till 
direktförsäljning via  bland annat Objektvision, kommunens hemsida och 
sociala medier. Anbudstiden gick ut i september 2020 och ett flertal anbud 
hade då inkommit. Område A och D såldes men gällande område C fick vi 
inte in anbud enligt värderingen, vilket kan bero på den stora byggrätten 
inom området alternativ en för hög värdering. Område C direktanvisas nu 
via markanvisningavtal till RE Equity Fund AB. 
 
Thomas Kihlström, chef Samhällsbyggnad, finns tillgänglig för frågor på 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 16 november och 
kommunstyrelsens sammanträde den 30 november.  
 
Beslutsmotivering  
Markanvisningsavtalet gäller i två år från kommunstyrelsens beslut. Tanken 
är att detta avtal övergår i ett marköverlåtelseavtal innan tiden för 
markanvisningsavtalet gått ut. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Byggherrens ambition är att inom området upplåta bostäder med varierande 
upplåtelseform; hyresrätter och bostadsrätter, och även i olika 
lägenhetsstorlekar, vilket bidrar till en social mångfald som i sin tur bidrar 
till att skapa liv och dynamik. Man eftersträvar en ljus och trygg miljö, och 
avser att bygga flexibelt och skapa en form av flergenerationsboende, där 
olika generationer kan mötas och leva sida vid sida. Här ska finnas plats för 
både unga och gamla att utöva fritidsaktiviteter och samtidigt finns här 
också närhet till skola, badanläggning och fritidsanläggningar. 
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Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 11.1, Verka för fullgoda och 
ekonomiskt överkomliga bostäder för alla och delmål 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 enligt Agenda 2030 i Tierps kommun. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Markanvisningsavtalet är giltigt i två år och är därefter tänkt att övergå i ett 
marköverlåtelseavtal. Köpeskillingen regleras i marköverlåtelseavtalet och 
är för område C 17,7 mkr vilket ger ett resultat på ca 17,4 mkr till ansvar 
13103 Chef förvaltning och genomförande, Exploateringsvht 2104 under 
2023-2024. Lantmäteriförrättningen bekostas av Byggherren. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 97/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Köpekontrakt Triangelparken område C med bilagor 
 Detaljplan DP 1058 

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 Ekonomichef 
 Chef Medborgarservice 
 Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
 Ekonom Samhällsbyggnadsenheten 
 Chef Förvaltning och genomförande 
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§ 261 
Dnr    EDP TK-2021-1858 
 
Försäljning, del av Tobo 1:8  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att del av fastigheten Tobo 1:8 säljs till nedsatt marktaxa med anledning av 
förorenad mark, till Tobo Component AB.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Sommaren 2018 förstördes byggnader i en omfattande brand  kring 
masugnsfastigheten (Tobo 1:8) i  Tobo och en av de drabbade angränsande  
fastighetsägarna var Tobo Component AB som ägare till Tobo 1:70. 
 
Tobo Component köpte under 2019 mark av kommunen, del av Tobo 1:8, 
för att återuppbygga sin verksamhet och ersätta nedbrunna byggnader. Man 
har nu kontaktat kommunen med önskemål om att kunna köpa till ytterligare 
mark (ca 1 631 kvm) då man utökar verksamheten. Ytan är tänkt att 
användas som uppställningsplats. 
 
Marken på Tobo 1:8 och runt ”masugnen” är förorenad med anledning av 
tidigare verksamhetsutövning, vilket köparen är medveten om. 
En MIFO-fas 1 inventering är utförd, och området har tilldelats riskklass 2, 
vilket innebär hög risk och är den näst högsta riskklassen. 
Masugnen är sanerad och inhägnad och står idag på fastigheten Tobo 1:8, i 
övrigt använder inte kommunen denna mark och då markförhållandena är 
oklara finns heller inga planer för byggnation på fastigheten.  
 
Med anledning av markförhållandena föreslår vi en nedsättning av 
köpeskillingen till motsvarande råmarkspris, 50 kr/kvm, för området om ca 
1 631 kvm med förbehållet att kommunen friskriver sig från allt ansvar 
gällande förorening och sanering av mark. 
 
Thomas Kihlström, chef Samhällsbyggnad, finns tillgänglig för frågor på 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 16 november och 
kommunstyrelsens sammanträde den 30 november. 
 
Beslutsmotivering  
Förorenad mark kräver ofta stora insatser i fråga om sanering, både 
tidsmässigt och ekonomiskt. Tobo Component är väl medveten om dessa 
markföroreningar då de själva verkar i området och även köpt delar av 
samma fastighet sedan tidigare. 
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Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 
Beslutet bidrar till arbetet med delmål 8.3: Kommunens uppdrag som 
kontrollmyndighet, markägare och tillståndsgivare ska ske på ett 
rättssäkert, effektivt och professionellt sätt för att skapa bästa 
förutsättningar för näringslivet att bedriva sin verksamhet och växa, och 
delmål 8.4: Verka för att bibehålla och öka antalet företag och stärka 
positiva attityder till entreprenörskap och företagande. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Vid försäljning av del av fastigheten Tobo 1:8 om totalt ca 1 631 kvm 
nedsätts priset till gällande råmarkspris enligt taxa tagen i KF, 50 kr/kvm, 
med anledning av förorenad mark. Försäljningssumman beräknas till  
81 550 kr och det bokförda värdet är 24 372 kr vilket genererar en 
försäljningsvinst på 57 178 kr. Intäkten hamnar hos ansvar 13103 Chef 
Förvaltning och genomförande, vht 2100 Markförsörjning. 
Köparen bekostar lantmäteriförrättningen.  
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 98/2021 
 Handläggarens tjänstutlåtande 
 Köpekontrakt, överenskommelse om fastighetsreglering Tobo 

Component 2021 
 Fotobilaga, Fastighetsreglering Tobo Component 2021 

 
Beslutet skickas till 

 Lars Ingeberg, Chef Medborgarservice 
 Thomas Kihlström, Chef Samhällsbyggnad 
 Maria Pettersson, Chef Förvaltning och Genomförande 
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§ 263 
Dnr 2021/918    
 
Solgläntan - utrangering av byggnad  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att utrangera Tierps kommuns byggnad på fastighet Jörsön 1:32 i Söderfors.  
 
Reservation 
Joakim Larsson (SD) och Klas Jakobsson (SD) reserverar sig till förmån för 
eget yrkande /Bilaga/. 
  
Sammanfattning av ärendet 
Under 2018 utrymdes Solgläntans förskoleverksamhet från sina lokaler till 
paviljonger. Utrymningen var orsakad utav skador i byggnad vilket 
medförde negativ påverkan på arbetsmiljö för anställda och barn i 
verksamheten. 
 
Fastighetsförvaltaren (Tierps kommunfastigheter AB) bedömer, utifrån de 
tekniska utredningarnas resultat och dess omfattning om återställande till 
funktionella och miljösanerade lokaler/bostäder, att det inte kommer vara 
ekonomiskt hållbart att genomföra detta oavsett vilken verksamhet lokalerna 
skall uthyras till alternativt bostäder. 
 
I ”Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2021-2023” finns 
bland annat det särskilda uppdraget 6.2.1 ”Att ny förskola ska beställas 
under 2021. Dyra paviljonger avvecklas då nya lokaler är på plats. 
Solgläntan avyttras eftersom nya lokaler kommer byggas”. 
 
Dialoger har genomförts med förskoleverksamhetens medarbetare, dvs. 
förskolepersonal och ledning om alternativ till placering samt ny byggnad 
för verksamheten. Förskoleverksamheten har utifrån sina behov funnit att 
den befintliga fastigheten/tomten, där Solgläntan en gång var, är att föredra 
för verksamheten. Då i en ny byggnad och att den utrymda byggnaden 
utrangeras då inget kvarstående behov finns att nyttja den. Samt att den 
utrymda byggnaden markant kommer begränsa förutsättningen till en 
funktionell och pedagogisk utemiljö.   
 
Dialoger har genomförts med Idé och utvecklingsgruppen vid olika tillfällen 
med syfte att få förankring om framtida alternativa placeringar för den nya 
förskolebyggnaden. Sammanfattande är bl.a. att förskolepersonalens åsikt är 
den viktigaste. 
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Samhällsbyggnad gör bedömningen att utgiften för att exploatera ny mark 
till en ny förskolebyggnad är minst likvärdig kostnaden för utrangering av 
befintlig byggnad. Befintlig detaljplan för Solgläntan tillåter verksamhet 
skola/förskola. Alternativen för exploateringsmark, förutom fastigheten där 
skola F-6  bedrivs, kräver samtliga ny detaljplan alternativ bygglov med 
förhandsbesked. Detta medför förlängd administrativ tid, utökade kostnader 
för bygglov, risk för eventuella överklaganden samt ledtider i samband med 
att ny fastighet eventuellt bildas. 
 
Helhetsbedömningen utifrån förskoleverksamhetens behov, ekonomisk 
hållbarhet för Tierps kommun, minimal miljöpåverkan, samt viljeinriktning 
i övriga dialoger är att: 
 

 Solgläntans utrymda lokaler bör utrangeras 
 Ny förskola beställs av TKAB och att den skall placeras på 

Solgläntans fastighet Jörsön 1:32 
 Fastigheten Jörsön 1:32 avyttras till Tierps kommuns Fastigheter 

AB. Alternativt, utifrån eventuella förändrade beslut från pågående 
fastighetsutredning, att Tierps kommun kvarstår som ägare för 
fastighet Jörsön 1:32. 

 
Vid beslut om utrangering av byggnad kommer rivningslov ansökas samt 
vidare fördjupade kommuniceringar och dialoger med berörda intressenter.  
 
Thomas Kihlström, chef Samhällsbyggnad, och Patrik Helgesson, 
Fastighetschef AB Tierpsbyggen, informerar muntligt om ärendet på 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 16 november och+ 
kommunstyrelsens sammanträde den 30 november. Ledamöterna har 
möjlighet att ställa frågor.  
 
Barnrättskonsekvenser 
I samband med att skador konstaterades i Solgläntans lokaler har 
förskoleverksamheten varit inrymd i tillfälliga paviljonger.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Utrangeringskostnad 
 
Bokfört värde Tierps kommun                    1 779 tkr 
Bokfört värde TKAB  (Faktureras Tierps kommun)        838 tkr 
Miljöinventering                                                                 50 tkr 
Förfrågningsunderlag                                                         50 tkr 
Entreprenad rivning                                                       1 945 tkr 
Byggherrekostnader                                                          310 tkr 
 
       Totalt:         4 972 tkr 
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Kostnaden hanteras inom samhällsbyggnads budgetram år 2022.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
 Yrkande  
Joakim Larsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar 
 
att avslå förslag till beslut och istället utreda alternativ placering av 
förskolan. 
 
Bifall  
Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag. 
 
Beslutsgång  
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen.  
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Joakim Larssons 
(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande 
förslag. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 106/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Bilaga 1 Mötesanteckningar Förskola 20210630 
 Bilaga 2 Mötesanteckningar Söderfors 20210922 
 Bilaga 3 Solgläntan Söderfors presentation 20210922  
 Bilaga 4 Byggnad översikt 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Samhällsbyggnad 
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§ 264 
Dnr 2021/960    
 
Information från Kommuninvest gällande den nya riskskatten 
och svar beträffande alternativ hantering de ökade kostnaderna  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att förespråka att åtgärdspaket 1 används vid kommande medlemsråd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har lämnat förslag om en riskskatt som ska omfatta alla 
kreditinstitut med skulder över 150 miljarder kronor. Det är Kommuninvest 
plus åtta banker som skulle omfattas av riskskatten och kostnaden ska vara 
0,05 % 2022 och 0,06 % 2023. Lagstiftningen ska börja gälla från 1 januari 
2022. 
För Kommuninvest innebär det ökade kostnader 280 mnkr 2022 och från 
2023 till 330 miljoner kronor. 
Det skulle innebära en höjning av utlåningsräntan med cirka 7 baspunkter, 
(0,07 %). Kommuner/regioner som har egna marknadsprogram drabbas inte 
av riskskatten. Detta innebär att de kommuner/regioner som samverkar 
inom Kommuninvest missgynnas gentemot övriga kommuner/regioner.  
 
De alternativ som finns att kompensera för denna kostnadsökning är; 

- Sänkt ränta på insatskapitalet 
- Ej ge återbäring på lånestocken. 
- Öka basmarginalen på lån med 7 baspunkter. 
- Att införa en administrationsavgift för låneadministrationen 
- Ändra prisdifferentieringen 
 

Dessa åtgärder slår olika mot kunderna respektive ägarna. 
Om lagen införs anser kommunen att huvuddelen av kostnaden ska tas av 
låntagarna dvs kunderna då de föreslagna kostnaderna baseras på 
lånestocken.  
 
Beslutsmotivering  
Eftersom Kommuninvests utlåning sker till kommuner/regioner som inte 
kan gå i konkurs samt att alla medlemmar i Kommuninvest har solidarisk 
borgen så finns inget behov av Kommuninvest ska betala en riskskatt.  
Men införs riskskatten så ska kunderna stå för merparten av 
kostnadsökningen enligt åtgärdspaket 1 då de ökade kostnaderna enligt 
lagförslaget baseras på lånevolymerna.  
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Barnrättskonsekvenser 
Riskskatten kommer att minska kommunens utrymme för 
verksamhetskostnader vilket kan slå mot bland annat utbildningsområdet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Den ekonomiska konsekvensen innebär en ökad kostnad när kommunen 
lånar upp pengar. Kostnaden skulle öka årligen med cirka 357 tkr för TKAB 
och 189 tkr för Tierps kommun om alternativ 1 tillämpas i förslaget. Övriga 
alternativ innebär högre årliga kostnader för Tierps kommun. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 109/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Extra medlemssamråd 14-19 okt 2021 
 Länk till Kommuninvest hemsida:  
Riskskatten: Riksdagen bör ta det ansvar som regeringen inte tagit | 
(kommuninvest.se) 

 
Beslutet skickas till 

 Ekonomichef  
 Kommuninvest 
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§ 265 
Dnr 2021/391    
 
Fortsatt process fastighetsutredningen  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att frågan om ställningstagande till de två alternativ som rekommenderas i 
fastighetsutredningen KS 2021/391 behandlas vid till kommunfullmäktiges 
sammanträde i mars 2022 samt, 
 
att ge kommundirektören i uppdrag att ordna koncerngemensamma 
ekonomiska informationsseminarier för att möta politikens behov av 
ytterligare information om ekonomiska konsekvenser på kort och lång sikt 
för de av fastighetsutredningens redovisade två möjliga alternativen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektören har på uppdrag av kommunstyrelsen, Hantering av 
fastigheter inom Tierps kommun,  KS 2021/391, tillsammans med en 
styrgrupp och projektgrupp sett över fastighetshanteringen i Tierps kommun 
utifrån vilka konsekvenser en överflyttning av kommunens fastigheter till 
Tierps kommun fastigheter AB skulle medföra, alternativt om kommunen 
skulle köpa tillbaka fastigheter från Tierps kommunfastigheter och återta 
förvaltningen. 
 
Utredningen visade inte på några juridiska hinder för något av alternativen. 
Rekommendationen var att antingen fullfölja Kommunfullmäktiges beslut 
från 2013 alternativt likvidera TKAB vilket ger följden att ägandeskapet av 
fastigheterna övertas av kommunen.  
 
Det utredningsmaterial som hittills tagits fram pekar på två vägval.  
För att politiken ska ha god kunskapsgrund vad gäller ekonomiska 
konsekvenser av respektive vägval inför politiskt ställningstagande kommer 
kommunen erbjuda tillfällen för ekonomisk genomgång och diskussion i 
detalj med insatta tjänstepersoner i kommunen så väl som från 
TKAB/ABTB. Dessa tjänstepersoner står även till hands för bokningsbara 
möten med enskilda partigrupper för att möta efterfrågan på ekonomiska 
underlag och bred möjlighet till att ställa frågor. 
 
Denna process möjliggör att ett välgrundat vägval kan beslutas inom snar 
framtid då såväl revisionen som ABTB/TKAB tydligt signalerat att tiden är 
en viktig faktor. Samtidigt som bedömningen är att kunskapen om de 
ekonomiska konsekvenserna för respektive vägval till största del finns inom 
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koncernen bör en oberoende konsult anlitas för en sammanställning av de 
ekonomiska konsekvenserna för respektive alternativ. Kostnaderna för det 
bedöms rymmas inom ordinarie budgetram.  
 
Beslutsmotivering  
Kommundirektören har på uppdrag av kommunstyrelsen, Hantering av 
fastigheter inom Tierps kommun,  KS 2021/391, tillsammans med en 
styrgrupp och projektgrupp sett över fastighetshanteringen i Tierps kommun 
utifrån vilka konsekvenser en överflyttning av kommunens fastigheter till 
Tierps kommun fastigheter AB skulle medföra, alternativt om kommunen 
skulle köpa tillbaka fastigheter från Tierps kommunfastigheter och återta 
förvaltningen. 
 
Utredningen visade inte på några juridiska hinder för något av alternativen. 
Rekommendationen var att antingen fullfölja Kommunfullmäktiges beslut 
från 2013 alternativt likvidera TKAB vilket ger följden att ägandeskapet av 
fastigheterna övertas av kommunen.  
 
Det utredningsmaterial som hittills tagits fram pekar på två vägval.  
För att politiken ska ha god kunskapsgrund vad gäller ekonomiska 
konsekvenser av respektive vägval inför politiskt ställningstagande kommer 
kommunen erbjuda tillfällen för ekonomisk genomgång och diskussion i 
detalj med insatta tjänstepersoner i kommunen så väl som från 
TKAB/ABTB. Dessa tjänstepersoner står även till hands för bokningsbara 
möten med enskilda partigrupper för att möta efterfrågan på ekonomiska 
underlag och bred möjlighet till att ställa frågor. 
 
Denna process möjliggör att ett välgrundat vägval kan beslutas inom snar 
framtid då såväl revisionen som ABTB/TKAB tydligt signalerat att tiden är 
en viktig faktor. Samtidigt som bedömningen är att kunskapen om de 
ekonomiska konsekvenserna för respektive vägval till största del finns inom 
koncernen bör en oberoende konsult anlitas för en sammanställning av de 
ekonomiska konsekvenserna för respektive alternativ. Kostnaderna för det 
bedöms rymmas inom ordinarie budgetram.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms inte påverkas direkt av beslutet om en fortsatt 
process i fastighetsutredningen.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Resurser för koncerninterna seminarier bedöms rymmas inom befintlig 
budget.  
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 110/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
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 Utredningsrapport- Hantering av fastigheter inom Tierps kommun  
 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
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§ 266 
Dnr 2021/965    
 
Fördelning av generella KS-medel  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tilldela generella Ks-medel på totalt 1 525 500 kr till Individ- och 
familjeomsorgens försörjningsstöd. 
 
Sammanfattning av ärendet 
För 2021 har kommunen avsatt generella KS-medel som kan tas i anspråk 
för att dämpa negativa effekter som tillkommit under året orsakade av 
pandemin och inte täcks av andra statliga medel.  
Under året har beslut fattas om 130 000 kr för tillfällig avgiftsfri kulturskola  
(KS 2021/136) samt fortsatta åtgärder för att mildra effekterna för det lokala 
näringslivet (KS 2020/684) 166 500 kr. 
Under året har Individ och familjeomsorgen haft ökade kostnader inom 
försörjningsstöd med anledning av pandemin. Kostnaderna för 
försörjningsstöd har ökat med ca 3,5 mnkr och antalet biståndsmottagare 
med ca 80 stycken jämfört med 2019.  
 
Beslutsmotivering  
Individ- och familjeomsorgen har haft ökade kostnader inom 
försörjningsstöd med anledning av Corona pandemin. För att mildra 
konsekvenserna av detta föreslås denna omfördelning av anslaget. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då beslutet i sig inte bedöms påverka barn 
och unga. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 111/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 

 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
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§ 267 
Dnr 2021/64    
 
Svar på revisionens granskningsrapport gällande Delårsrapport 
2021  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med detta svar anse granskningen av delårsrapport T2 per den 2021-08-
31 besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid KPMGs granskning av delårsrapporteringen så gjorde man följande 
bedömningar; 

- Att förvaltningsberättelsen inte uppfyller kraven eftersom det 
saknas väsentliga upplysningskrav i förvaltningsberättelsen. 

- Att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har 
utvärderats för kommunkoncernen som helhet. 

- Att det är svårt att utifrån den information som lämnas i 
delårsrapporten bedöma huruvida måluppfyllelsen av 
verksamhetsmålen är förenliga med de fullmäktige fastställda 
mål avseende både för delårsbokslutet och prognos. 

- Att det är svårt utifrån den information som lämnas i 
delårsrapporten bedöma om de av fullmäktige fastställda 
finansiella mål är uppfyllda eller inte vid delåret. 

 
Beslutsmotivering  
I bifogat dokument finns kommunens svar på de påpekanden som 
revisorerna hade i sin granskning.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnsrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte anses påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 112/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Kommunens svar på KPMGs granskning av delårsrapport per den 

2021-08-31 
 KPMGs granskning av delårsrapport per den 2021-08-31 
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Beslutet skickas till 
 Revisonen  
 Ekonomichef 
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§ 268 
Dnr 2021/964    
 
Attestförteckning 2022  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens beslutar 
 
att som beslutsattestanter och ersättare för drift- och investeringsbudgetens 
konton, vilka berör kommunstyrelsens verksamhetsområden för 2021, utse 
de befattningshavare som anges i upprättade förteckningar,  
 
att utse personalchefen och lönesamordnaren som attestant/ersättare 
gällande utbetalning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda samt 
löner och andra ersättningar till anställd personal i kommunen oavsett att 
annan attestant/ersättare utsetts för ifrågavarande konton,  
 
att utse ekonomichef och redovisningschef som attestanter för samtliga 
konton inom kontoklass 1 (tillgångar) och 2 (skulder),  
 
att utse ekonomiassistenter med kassatjänst inom ekonomienheten som 
attestanter för samtliga konton inom kontoklass 1 och 2 med undantag av 
konton för anläggningstillgångar,  
 
att utse ekonomer med ansvar för momsredovisning och redovisningschef 
inom ekonomienheten som attestanter för konton avseende moms inom 
kontoklass 1 och 2,  
 
att utse ekonomer och ekonomiassistenter inom ekonomienheten som 
arbetar med debiteringar att vara attestanter för berörda fordringskonton 
inom kontoklass 1,  
 
att för övriga fordringskonton, skuldkonton och genomgångskonton inom 
konto-klass 1 och 2 utse vederbörande ansvarig tjänsteman inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområden vilken tillika är attestant för berört 
konto på drift- eller investeringsbudgeten, samt  
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande att utse attestanter och 
ersättare för under året nyupplagda konton. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Föreligger förslag från ekonomienheten om beslutsattestanter och ersättare 
2021 för drift- och investeringsbudgetens verksamheter inom 
Kommunstyrelsen.  
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Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Beslutsattestanter och ersättare 2022 inom kommunstyrelsens 

ansvarsområde 
 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
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§ 269 
Dnr 2021/783    
 
Vägledning för tillsättning av arbete i och utvärdering av 
tillfälliga fullmäktigeberedningar  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
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 demokratiberedningen § 30/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Vägledning för tillfälliga fullmäktigeberedningar  

 
Beslutet skickas till 

 Enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling 
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§ 270 
Dnr 2021/784    
 
Riktlinje för styrdokument  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
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. 
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Beslutsunderlag  
 Beslut demokratiberedningen § 31/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Riktlinje för styrdokument 

 
Beslutet skickas till 
Enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling 
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§ 271 
Dnr 2021/907    
 
Handlingsprogram från 2022 - Uppsala Brandförsvar  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
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  

 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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§ 272 
Dnr 2021/538    
 
Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut om uppdrag till 
kommunstyrelsen  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
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. 

2021-04-07 
§ 39 

KS 2020/991 
Återkomma till 
kommunfullmäktige med 

Pågående 
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förslag till ändrade 
ägardirektiv avseende 
avkastningskravet. 

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 

2021-09-21 
§ 105 

2021/631 
att ge kommunfullmäktiges 
presidium i uppdrag att leda 

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

Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 Sekretariatet 

arbetet i att göra en översyn 
över ersättningsreglementet 
till förtroendevalda 

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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§ 273 
Dnr 2020/485    
 
Svar på motion - Inspelning och sändning av fullmäktige, Simon 
Brännström (SD)  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Reservation 
Joakim Larsson (SD) och Klas Jakobsson (SD) reserverar sig till förmån för 
eget yrkande.  
 
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 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Joakim Larsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen.  
 
Bifall 
Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen.  
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Joakim Larssons 
(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande 
förslag. 
 
Beslutsunderlag  

 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 
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§ 274 
Dnr 2021/586    
 
Svar på motion - Utbilda kommunanställda i hjärt- och 
lungräddning, Alexander Karlsson (V)  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att motionen anses besvarad. 
 
Reservation 
Alexander Karlsson (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 innebär 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 kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen.  
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Bifall 
Emma Lokander (M) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen.  
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Alexander Karlssons 
(V) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande 
förslag. 
 
Beslutsunderlag  

 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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§ 275 
Dnr 2021/583    
 
Svar på motion - Kommunal hjälp till återvandring,  Joakim 
Larsson (SD)  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att avslå motionen. 
 
Reservation 
Joakim Larsson (SD) och Klas Jakobsson (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 ett kommunalt ansvar. 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 kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen.  
 
Bifall 
Jenny Lundström (MP) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen.  
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Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Joakim Larssons 
(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande 
förslag. 
 
Beslutsunderlag  

 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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§ 276 
Dnr 2021/587    
 
Svar på motion - 4 åringarna på äldreboendet, Viktoria Söderling 
(S)  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad. 
 
Reservation 
Marie-Louise Rindå (S), Jonas Nyberg (S), Gunnar Jansson (S), Linda 
Friberg (S) och Torgny Helgesson (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.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Marie- Louise Rindå (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen.  
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Bifall 
Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen.  
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Marie-Louise Rindås 
(S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. 
 
Beslutsunderlag  

 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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§ 277 
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  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
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 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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§ 278 
Dnr 2021/874    
 
Taxa för service och tjänster i anslutning till insatser inom vård 
och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta  
 
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 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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§ 279 
Dnr 2021/187    
 
Redovisning av ej verkställda beslut AoO kvartal 3 2021  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 3 2021. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
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. 
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Motiveringsarbete pågår och erbjudande om annan insats i avvaktan 
har lämnats. 

- 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 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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§ 280 
Dnr 2021/187    
 
Redovisning av ej verkställda beslut BoU kvartal 3 2021  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 3 2021.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
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. 
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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. 

 
Barnrättskonsekvenser 
Bedömningen är att barn och unga inte påverkas av den rapportering av ej 
verkställda beslut som görs till IVO.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Bifall 
Joakim Larsson (SD) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Beslutsunderlag  

 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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§ 281 
Dnr 2021/528    
 
Partistöd 2022  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
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. 
 
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 
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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  

      
Sverigedemokraterna   

   
Grundbidrag  

 25 609 kr   
Mandat  8   152 320 kr 177 929 kr  

      
   Totalt 1 137 830 kr  
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Beslutsunderlag  
 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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§ 282 
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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Beslutsunderlag  

 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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§ 283 
Dnr 2021/894    
 
Reglemente för Krisledningsnämnden  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa Reglemente för krisledningsnämnd, 
 
att införa krav på att ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden ska 
genomgå säkerhetsprövning. 
 
Reservation  
Joakim Larsson (SD) och Klas Jakobsson (SD) reserverar sig till förmån för 
eget yrkande /Bilaga/.  
 
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 
enligt säkerhetsskyddslagen ska alltså en säkerhetsprövning göras. 
Krisledningsnämnden kan hantera säkerhetskänslig information och 
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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 kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta  
 
att avslå den andra att-satsen i förslaget till beslut.  
 
Bifall 
Emma Lokander (M) yrkar bifall till liggande förslag.  
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Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen.  
 
Ordförande ställer proposition på första att-satsen och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla den första att-satsen.  
 
Ordförande ställer proposition på andra att-satsen och Joakim Larssons (SD) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla den andra att-
satsen.  
 
Beslutsunderlag  

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

 
Beslutet skickas till 

 Enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling 
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§ 284 
Dnr 2021/852    
 
Reglemente för valnämnden  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
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 kommunstyrelsens arbetsutskott § 102/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Reglemente för valnämnden 

 
Beslutet skickas till 

 Enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling 
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§ 285 
Dnr 2021/849    
 
Reglemente för kommunalt näringslivsråd  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
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 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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§ 286 
Dnr 2021/908    
 
Samverkansavtal för den gemensamma räddningsnämnden  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
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 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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§ 287 
Dnr 2021/961    
 
AB Tierpsbyggens anhållan att få investera i bostäder i Örbyhus  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 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.  
 
Beslutsunderlag  

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

 
Beslutet skickas till 

 VD AB Tierpsbyggen  
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§ 288 
Dnr 2021/854    
 
Reglemente för kommunstyrelsen  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
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. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 114/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Reglemente för kommunstyrelsen 
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Beslutet skickas till 

 Enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling 
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§ 289 
Dnr 2021/855    
 
Reglemente för jävsnämnden  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
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. 
  
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 115/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Reglemente för jävsnämnden 
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Beslutet skickas till 

 Enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling 
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§ 290 
Dnr 2021/969    
 
Arbetsordning för kommunfullmäktige och beredningar  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
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 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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§ 291 
Dnr 2021/972    
 
Crosshallen - Köp av byggnad  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
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. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Bokfört värde TKAB     6 800 000 tkr 
Köpeskilling    6 800 000 tkr 
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Utgift hanteras inom samhällsbyggnads investeringsram år 2021 varvid 
följande ombudgetering krävs.  

 
 
Beslutsunderlag  

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

 
Beslutet skickas till 

 Chef Samhällsbyggnad 
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§ 292 
Dnr 2021/972    
 
Crosshallen - Nedskrivning av fastighet  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
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. 
 
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 
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nedskrivning. En försäljning av fastighet kan innebära ytterligare påverkan 
av resultatet.   
 
Beslutsunderlag  

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

 
Beslutet skickas till 

 Chef Samhällsbyggnad 
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§ 293 
Dnr 2021/398    
 
Taxa för färdtjänst och riksfärdtjänst  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
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 utskottet arbete och omsorg § 81/2021 
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Förslag till taxa för färdtjänst och riksfärdtjänst 

 
Beslutet skickas till 

 Verksamhetschef Vård och omsorg 
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 Områdeschef bistånd 
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