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Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2020-12-02 Anslaget tas ner: 2020-12-24 

Protokollets förvaringsplats Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Viktoria Söderling 

Beslutande   
 
 
 Ledamöter 

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

Viktoria Söderling (S), 
2:e vice ordförande 
Jonas Nyberg (S) 
Erica Aspgren Wallin (S) 
Linda Friberg (S) 
Torgny Helgesson (S) 
Alexander Karlsson (V) 
Joakim Larsson (SD) 
Jonhas Åker (SD) 

    

Övriga närvarande  
 
 

Ersättare Yaqub Ahmed (C) 
Carola Fredén (M) 
Erik Kolm (C) §§ 195-200 
Sven Lokander (M) 
 

Gunnar Jansson (S) 
Barbro Wiklund (S)  
Christina Holmström (S) 

Tjänstemän och övriga 

Nicklas Rydgren, kommunsekreterare  
Randi Graungaard, kommundirektör 
Veikko Niemi, ekonomichef 
Julia Cederstrand, samhällsplanerare infrastruktur och hållbarhet § 196 
Mathiaz Boström, säkerhetssamordnare § 197 
Ulrika Hedqvist, biträdande säkerhetsskyddschef § 197 
Mikael Sjöberg, verksamhetschef IFO § 198 
Per Angemo, utbildningschef § 200 

 
Underskrifter  
 

Sekreterare 

Nicklas Rydgren 
 

Ordförande 

Sara Sjödal 
 

Justerande  

Viktoria Söderling 
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Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  

 
 Upprop 

 
  

 Val av justerare - Viktoria Söderling 
 

  

 Utdelning av förtjänsttecken 
 

  

§ 195 Godkännande av föredragningslistan 
 

2020/42  

§ 196 Information Hastighetsplan 13:05 
 

2020/487  

§ 197 Information från säkerhetssamordnare 
13:30 
 

2020/43  

§ 198 Information om aktuellt ekonomiskt 
läge IFO 14:00 
 

2020/43  

§ 199 Information C-tillsammans 14:30 
 

2020/43  

§ 200 Information om aktuellt ekonomiskt 
läge, Utbildningschef 15:00 
 

2020/43  

§ 201 Genomlysning placeringar Särskilt 
ungdomshem 2020 
 

2020/874  

§ 202 Prognos oktober 2020 
 

2020/908  

§ 203 Attestförteckning år 2021 för 
kommunstyrelsens förvaltning 
 

2020/834  

§ 204 Redovisning av protokoll 
 

2020/44  

§ 205 Redovisning av delegationsbeslut - 
December 2020 
 

2020/107  

§ 206 Redovisning av inkomna beslut och 
skrivelser 
 

2020/122  

§ 207 Anmälan av ordförandebeslut 
 

2020/45  

§ 208 Remissvar - Klimat- och 
sårbarhetsanalys för Uppsala län 
 

2020/794  
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§ 209 Klimat- och energiplan för Tierps 
kommun 
 

2020/810  

§ 210 Avtal inom Stockholm Business 
Alliance 2021-2025 
 

2020/756  

§ 211 Nedsättning av tomt-taxa för utvalda 
tomter i Örbyhus 
 

2020/851  

§ 212 Regel för intern styrning och kontroll 
 

2020/861  

§ 213 Försäljning mark Triangelparken 
 

2020/886  

§ 214 Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning  - Samhällsbyggnad 
 

2020/49  

§ 215 Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning - HR 
 

2020/49  

§ 216 Systematisk uppföljning - Utskottet 
arbete och omsorg 
 

2020/884  

§ 217 Programutbud  för gymnasieskolan 
2021/2022 
 

2020/748  

§ 218 SEKRETESS Utredning 
vårdnadsöverflytt 
 

  

§ 219 Återrapportering av 
kommunfullmäktiges beslut om 
uppdrag till kommunstyrelsen 2020 
 

2020/123  

§ 220 Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- 
och mättaxa 2021 
 

2020/707  

§ 221 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel 
och dricksvatten 2021 
 

2020/704  

§ 222 Taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen 2021 
 

2020/705  

§ 223 Taxa för prövning och tillsyn enligt 
alkohollagen, tobakslagen, lag om 
handel av vissa receptfria läkemedel 
samt lag om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare 2021 

2020/706  
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§ 224 Taxa för nyttjande av kommunens mark 

2021-2024 
 

2020/815  

§ 225 Riktlinjer och avgifter för förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg 
 

2020/885  

§ 226 Svar på motion - En dator till varje 
elev, Christina Holmström (S) 
 

2020/449  

§ 227 Svar på motion - Gratis mensskydd, 
Agnetha Andersson (V) 
 

2020/544  

§ 228 Svar på motion - Ätbara parker, 
Alexander Karlsson (V) 
 

2020/547  

§ 229 Svar på motion -  Mäta drogförekomst i 
avloppsvatten, Jonhas Åker (SD) 
 

2019/982  

§ 230 Partistöd 2021 
 

2020/28  

§ 231 Redovisning av ej verkställda beslut 
BoU kvartal 3 2020 
 

2020/434  

§ 232 Redovisning av ej verkställda beslut 
AoO kvartal 3 2020 
 

2020/435  

§ 233 Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning 
 

2020/49  

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

2020/930  

§ 235 Taxa för Slamavgifter 2021 
 

2020/821  
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§ 195 
Dnr 2020/42    
 
Godkännande av föredragningslistan  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan. 
 

5



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

 
2020-12-01  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 196 
Dnr 2020/487    
 
Information - Hastighetsplan 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Julia Cederstrand, Samhällsplanerare infrastruktur och hållbarhet, 
informerar.  
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§ 197 
Dnr 2020/43    
 
Information från säkerhetssamordnare  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Mathiaz Broström, säkerhetsamordnare, och Ulrika Hedqvist, biträdande 
säkerhetsskyddschef, informerar.  
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§ 198 
Dnr 2020/43    
 
Information om aktuellt ekonomiskt läge IFO  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Mikael Sjöberg, verksamhetschef IFO, informerar.  
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§ 199 
Dnr 2020/43    
 
Information - C-tillsammans   
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektör Randi Graungaard informerar. 
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§ 200 
Dnr 2020/43    
 
Information om aktuellt ekonomiskt läge, Utbildningschef   
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Per Angemo, skolchef, informerar.  
 

10



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

 
2020-12-01  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 201 
Dnr 2020/874    
 
Genomlysning placeringar Särskilt ungdomshem 2020  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna rapporten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har givit Utskottet för barn och unga uppdraget att göra 
en genomlysning av de placeringar som gjorts på Sis institutioner gällande 
barn och unga på grund av de kraftigt ökade kostnaderna för barn och 
ungdomsvård under 2020. I genomlysningen gås de aktuella ärendena 
igenom och tidigare insatser etc. redovisas. Det konstateras också att 
orosanmälningarna fortsätter att öka. Slutligen redovisas de åtgärder som 
vidtagits, eller kommer att genomföras, från tjänstemannaorganisationen för 
att försöka möta de ökade behoven och för att förebygga uppkomst av nya 
ärenden. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Genomlysningen i sig kommer inte att påverka barn och unga, men kan 
påverka arbetssätt som på sikt kommer att gynna barn och ungdomar i 
Tierps kommun. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Handläggarens tjänsteskrivelse 
 Beslut utskott barn och ungdom § 232/2020 

 
Beslutet skickas till 

 Verksamhetschef för Individ- och familjeomsorg 
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§ 202 
Dnr 2020/908    
 
Prognos oktober 2020  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna rapporteringen och 
 
att uppdra åt utskottet Barn och ungdom att utreda konsekvenserna av årets 
underskott på nästkommande budget (2021) för skolområdet. Utredningen 
ska presenteras för kommunstyrelsen i februari 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Prognosen per 30 oktober visade på ett resultat för året på -16,1 mkr. Alltså 
drygt 40 mkr sämre än budget inkl. jämförelsestörande poster uppgående till 
39,8 mkr. Dock en liten förbättring med 0,8 mnkr i förhållande till 
delårsprognosen per 31 augusti. 
 
De stora positiva avvikelserna sedan delårsrapporten per 30 augusti 
återfinns inom förskolan med drygt 2 555 tkr och IFO med 2 779 tkr. 
De negativa avvikelserna i förhållande till delåret återfinns inom grundskola 
med en försämrad prognos motsvarande 5 729 tkr och gymnasiet uppgående 
till 1 033 tkr. 
 
Finansiering är + 35 mkr i prognosen på helår, och marginellt försämrad sen 
delårsprognosen per 31 augusti. 
 
Jämförelsestörande poster uppgår som tidigare till 39,8 mkr. Alltså i princip 
hela underskottet i förhållande till budget. 
 
Förskolans prognos innebär att verksamheten förväntas få ett bokslut på 
närmare + 3 mkr. 
 
IFO förväntas få ett underskott med – 11 mkr. 
Inom grundskolan förväntas underskottet på helår uppgå till – 20 mkr. 
Inom gymnasiet förväntas ett underskott på – 9.8 mkr. 
 
Åtgärder har löpande vidtagits under året för att komma till rätta med 
underskotten.  
 
Dessutom föreslås vid kommunstyrelsens sammanträde 1 december en 
skärpning av delegationsordningen. Den innebär att inga anställningar kan 
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ske utan att det har förankrats hos närmsta överordnade chef. Så kallad 
”farfarsprincip”. Anledningen är att inte minst inom grundskolan så orsakas 
den försämrade prognosen av flertalet nya anställningar. 
 
En annan pågående åtgärd är införandet av ett nytt inköpssystem som i 
korthet innebär att alla beställningar ska godkännas innan de går iväg. 
 
Även C-tillsammansprojekten som Kommunstyrelsen beslutade om vid 
sammanträdet i maj förväntas ge positivt ekonomiskt utfall på sikt. 
 
De jämförelsestörande kostnaderna kommer även bidra till framtida 
ekonomisk hållbarhet då den årliga besparingen kommer uppgå till drygt 7 
mkr/år.  
 
Beslutsmotivering  
Prognosen per 30 oktober 2020 och arbetet med att åtgärda underskotten 
inom de verksamheter där så behövs tillsammans med ökande 
befolkningssiffror bedöms ge förutsättningar på totalen att klara 
verksamheterna inom lagd budget för 2021. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Verksamheterna har redan startat upp arbeten med att åtgärda sina 
avvikelser mot budget. Det kommer inte att vara tillräckligt för att 
kommunen i år ska kunna visa ett positivt resultat inkl. jämförelsestörande 
poster. Men arbetet med åtgärder kommer att vara viktigt utifrån förväntad 
effekt under budgetåret 2021. 
Bedömningen idag är att ingen ytterligare upplåning behövs för kommunen 
under 2020. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Yrkande 
Viktoria Söderling (S) yrkar i ett tilläggsyrkande att kommunstyrelsen 
uppdrar till utskottet Barn- och ungdom att utreda konsekvenserna av årets 
underskott på nästkommande budget (2021) för skolområdet. Utredningen 
ska presenteras för kommunstyrelsen i februari 2021. 
  
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Prognos per 30 oktober 2020 

 
Beslutet skickas till 

 Ekonomichef 
 Kommundirektör
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§ 203 
Dnr 2020/834    
 
Attestförteckning år 2021 för kommunstyrelsens förvaltning  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen 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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Beslutsunderlag  
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Beslutsattestanter och ersättare 2021 inom kommunstyrelsens 
 ansvarsområde 

 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
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§ 204 
Dnr 2020/44    
 
Redovisning av protokoll  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisning av protokoll. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nedan redovisas protokoll från Tierps kommuns egna utskott, nämnder, råd, 
beredningar och bolag under perioden från senaste 
kommunstyrelsesammanträdet.  
 
Protokollen finns publicerade på www.tierp.se. 
 
Protokoll Tierps kommun 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträde 15 oktober 2020 
Sammanträde 17 november 2020 
 
Utskottet arbete och omsorg 
Sammanträde 16 november 2020 
 
Utskottet barn och ungdom 
Sammanträde 28 oktober 2020 
Sammanträde 11 november 2020 
Sammanträde 17 november 2020 
Sammanträde 20 november 2020 
 
Utskottet samhällsbyggnad 
Sammanträde 26 oktober 2020 
Sammanträde 16 november 2020 
 
Demokratiberedningen 
Sammanträde 4 november 2020 
 
Pensionärsrådet 
Sammanträde 22 oktober 2020 
 
Rådet för funktionshinderfrågor 
Sammanträde 13 oktober 2020 

16



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

 
2020-12-01  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 
Sammanträde 14 oktober 2020 
 
AB Tierpsbyggen 
Sammanträde 3 september 2020 
Sammanträde 15 oktober 2020 
 
Tierps kommunfastigheter 
Sammanträde 3 september 2020 
Sammanträde 15 oktober 2020 
 
Tierps Energi & Miljö AB 
Sammanträde 7 oktober 2020 
 
TEMAB Fjärrvärme AB 
Sammanträde 7 oktober 2020 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
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§ 205 
Dnr 2020/107    
 
Redovisning av delegationsbeslut - December 2020  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt fastställd delegationsordning ska delegaterna anmäla 
delegationsbesluten till kommunstyrelsen enligt kommunallagen, inklusive 
beslut som fattas med vidaredelegation. 
 
Kommunstyrelsen har i kommunstyrelsens delegationsordning överlåtit 
beslutanderätt till utskottet, ordföranden och tjänstemän. Beslutanderätt 
kan också i vissa fall delegerats i separata kommunstyrelsebeslut. Beslut 
fattade på delegation ska redovisas till kommunstyrelsen. 
 
Följande delegationsbeslut redovisas till kommunstyrelsen: 
 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser  
Handlingsid: KS 2020.4390 Period: 2020-09-01 - 2020-09-30 
Handlingsid: KS 2020.4396 Period: 2020-10-01 – 2020-10-31 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser gällande LSS  
Handlingsid: KS 2020.4418 Period: 2020-10-01 - 2020-10-31 
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser gällande SoL 
Handlingsid: KS 2020.4419 Period: 2020-10-01 - 2020-10-31 
 
Individ- och familjeomsorg  
Handlingsid: KS 2020.4417 Period: 2020-10-01-2020-10-31 
 
Anställningsavtal  
Handlingsid: KS 2020.4391 Period:2020-10-01 – 2020-10-31 
Handlingsid: KS 2020.4392 Period:2020-10-01 – 2020-10-31 
Handlingsid: KS 2020.4393 Period:2020-10-01 – 2020-10-31 
 
Bostadsanpassningsbidrag  
Handlingsid: KS 2020.4395 Period: Lista 10 
 
Bygglov  
Handlingsid: KS 2020.4465 Period: 2020-10-07 - 2020-11-17 
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Miljö- och hälsoskydd  
Handlingsid: KS 2020.4463 Period: 2020-10-07 - 2020-11-17 
 
Mex 
Handlingsid: KS 2020.4464 Period: 2020-10-07 - 2020-11-17 
 
Fastställande av faderskap  
Handlingsid: KS 2020.4420 Period: 2020-10-09 - 2020-11-11 
Handlingsid: KS 2020.4421 Period: 2020-10-05 - 2020-11-05 
 
Parkeringstillstånd  
Handlingsid: KS 2020.4428 Period: 2020-10-05 2020-11-13 
 
Skolskjuts  
Handlingsid: 2020.4466 Period: 2020-10-07 - 2020-11-17 
 
Färdtjänst  
Handlingsid:2020.4461 Period: 2020-10-06 - 2020-11-16 
 
Dödsboanmälan  
Handlingsid:2020.4429 Period: 2020-10-02 - 2020-11-10 
 
Övriga delegationsbeslut registrerade i Evolution  
Handlingsid: KS 2020.4731 Period: Anmälda till kommunstyrelsens 
sammanträde 1 december 2020, lista 7/2020 
 
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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§ 206 
Dnr 2020/122    
 
Redovisning av inkomna beslut och skrivelser  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
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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§ 207 
Dnr 2020/45    
 
Anmälan av ordförandebeslut  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att ta anmälan av ordförandebeslut till protokollet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande ordförandebeslut har fattats av kommunstyrelsens ordförande med 
stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt Ks011 vid brådskande 
ärende; 
 

 Dnr. EDP 2019-885 - Överklagande av dom i mål om 
vattenverksamhet på fastigheten Skärsättra 4:1, Lövstabruk. Nacka 
TR avd 3, målnr M 2141-19, 2020-10-26.  

 
Beslutsunderlag  

 Ordförandebeslut enligt ovan 
 
Beslutet skickas till 

 Medborgarkansliet för registrering  
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§ 208 
Dnr 2020/794    
 
Svar på remiss - Klimat- och sårbarhetsanalys för Uppsala län  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta remissvaret från Tierps kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen arbetar enligt Förordning (2018:1428) om myndigheters 
klimatanpassningsarbete och har i uppdrag att stödja kommunerna i det 
arbetet. Ett led i denna förordning är att ta fram en Klimat- och 
sårbarhetsanalys för länet. Länsstyrelsen har arbetat med detta under 2020 
och analysen skickas nu på remiss till länets kommuner.  
 
Klimatanpassning ses här som alla åtgärder som syftar till att skydda miljön, 
människors liv och hälsa samt egendom genom att samhället anpassas till de 
konsekvenser som ett förändrat klimat kan medföra.  
 
Klimat- och sårbarhetsanalysen innehåller sju prioriterade utmaningar med 
tillhörande mål inom varje område: 

- Ras, skred och erosion 
- Översvämningar 
- Höga temperaturer 
- Brist i vattenförsörjningen 
- Biologiska och ekologiska effekter 
- Påverkan på livsmedelsproduktion och handel 
- Ökad förekomst av skadegörare, sjukdomar och invasiva främmande 

arter. 
 
I det fortsatta arbetet kommer länsstyrelsen under 2021 att inleda arbetet 
med att ta fram en ny handlingsplan för klimatanpassning för länet. 
 
Beslutsmotivering  
Länsstyrelsen har inkommit med en remissversion av en Klimat- och 
sårbarhetsanalys för Uppsala län och bett kommunerna i länet att inkomma 
med synpunkter på analysen. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Inga. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Remissvar Tierps kommun 
 Klimat- och sårbarhetsanalys för Uppsala län 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 78/2020 

 
Beslutet skickas till 

 Hållbarhetsstrateg 
 Länsstyrelsen, karin.gustavsson@lansstyrelsen.se 
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§ 209 
Dnr 2020/810    
 
Klimat- och energiplan för Tierps kommun  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta Klimat- och energiplanen för Tierps kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens energi- och klimatstrategi löper ut i år och behöver uppdateras. 
I takt med att växthusgasutsläppen ökat har klimatfrågan blivit alltmer akut 
och vi ser effekterna av ett förändrat klimat såväl globalt som i vår 
kommun. För att säkerställa att vi uppnår vår antagna klimat- och energimål 
har en ny plan utarbetats tillsammans med samtliga verksamheter och våra 
kommunala bolag. Klimat- och energiplanen syftar till att minska 
klimatpåverkan från Tierps kommun som organisation men också från det 
geografiska området.  
 
Kommunen har en viktig roll att spela inom klimat- och energiarbetet 
genom sitt ansvar vad gäller exempelvis lokalisering av ny bebyggelse, 
möjligheter till kollektivtrafik och vilka uppvärmningssystem som kan 
användas. Kommunen som organisation bidrar till en relativt stor andel av 
kommunens totala klimatutsläpp. Genom att se över den interna 
verksamhetens energianvändning, transporter eller inom ramen för 
upphandling ställa miljö- och energikrav, kan kommunen minska sin egen 
klimatpåverkan och samtidigt skapa möjligheter för medborgare, föreningar 
och företag att göra detsamma. 
 
För att nå de klimat- och energipolitiska målen har planen delats in i sex 
områden: klimatutsläpp och resursanvändning i balans, transporter och 
resor, konsumtion, energi, finansförvaltning och kolinlagring.  
 
Alla verksamheter ansvarar själva för de åtgärder man avser vidta för att 
uppnå målen i planen. En åtgärdslista för verksamheterna har tagits fram 
som skall följas upp minst vartannat år. Länsstyrelsen och samtliga 
kommuner i länet har också bjudits in att tycka till om planen. 
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Beslutsmotivering  
Kommunens energi- och klimatstrategi går ut under året och måste 
uppdateras. Klimatfrågan har blivit alltmer akut, vi ser effekterna av 
klimatförändringarna allt tydligare globalt men även i Tierps kommun och 
minskningen av växthusgasutsläppen i vår kommun går inte i den takt som 
behövs för att nå våra klimatmål.   
 
Syftet med klimat- och energiplanen är att samordna och effektivisera vårt 
klimatarbete i hela kommunkoncernen för att kunna nå kommunens uppsatta 
klimat- och energimål. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Planen bedöms kunna påverka barn och unga positivt, då den syftar till att 
uppnå kommunens antagna klimatmål, och bidra till uppfyllelsen av FN:s 
klimatavtal Parisavtalet.  
 
Då barn och unga i hög grad bedöms påverkas av frågan, eftersom de i 
större utsträckning kommer drabbas av konsekvenserna av ett förändrat 
klimat har elever på Högbergsskolan bjudits in att tycka till om planen. 
Högbergsskolans FN-elevförening valde att inkomma med ett 
remissyttrande och deras förslag har beaktats och där det var möjligt 
arbetats in i planen och i åtgärdslistan. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Många av målen och åtgärdsförslagen i klimat- och energiplanen syftar till 
att effektivisera och dela på resurser, i exempelvis en fordonspool eller 
möbelpool som har goda förutsättningar att minska såväl klimatutsläppen 
som att spara pengar i verksamheterna. Många miljöinvesteringar i 
exempelvis solceller, elfordon eller energieffektivisering förväntas kosta 
initialt, men ge besparingar på sikt. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Joakim Larsson (SD) yrkar avslag. 
 
Bifall 
Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 
 
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Joakim Larssons 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta liggande förslag. 
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Beslutsunderlag  
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Klimat- och energiplan för Tierps kommun 
 Högbergsskolans FN-elevförenings remissyttrande om förslaget till 

ny klimat- och energiplan 
 Energistrategi för Tierps kommun från år 2014 
 Åtgärdslista klimat- och energiplan 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 79/2020 

 
Beslutet skickas till 

 Hållbarhetsstrateg  
 Samtliga verksamhetschefer  
 De kommunala bolagen  
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§ 210 
Dnr 2020/756    
 
Avtal inom Stockholm Business Alliance 2021-2025  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att teckna nytt avtal för partnerskap Stockholm Business Alliance om 
förlängt medlemskap på 5 år från 2021-01-01, samt 
 
att kostnaden ska belasta ansvar 10102 Chef Processtöd verksamhet 0992 
bidrag och avgifter. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har tidigare fattat beslut om medlemskap 2015 enligt 
avtal, Dnr Ks 2015.381. Det avtalet upphör per 2020-12-31 med samtliga 
medlemskommuner som är 55 till antalet. 
Ett nytt avtal från 2021-01-01 är presenterat och kommunicerat under 2020 
till medlemskommunerna. 
 
Beslutsmotivering  
Stockholm Business Alliance är ett partnerskap bestående av 55 kommuner. 
Partnerskapet fokuserar på att lyfta regionen med stöd till: 

 Investeringsfrämjande 
 Näringslivsservice 
 Internationell marknadsföring 

 
Fakta om samarbetet och vad kommande verksamhetsplan ska innehålla. 
Stockholmsregionens utveckling har en stor betydelse för Sveriges 
ekonomiska tillväxt.  

- Vi är centrala i Sveriges förmåga att attrahera, utveckla och behålla 
ekonomisk aktivitet. I synnerhet kunskapsintensiv verksamhet.  

Pågående pandemi och global lågkonjunktur ställer stora krav på oss som 
offentliga aktörer  

- Ett nära samarbete mellan SBAs kommuner och en samlad 
marknadsföring av en region är viktigare än någonsin.  

- Vi behöver kraftsamla för att kunna vara framgångsrik i den 
internationella konkurrensen om investeringar och talanger.  
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Genom ett fortsatt medlemskap ges Tierps kommun förutsättningar att 
fortsätta arbeta med dessa frågor med stöd av partnerskapet. Mer konkret 
innebär det att medarbetare får ett stort nätverk, utbildning samt möjlighet 
till utveckling inom myndighetsområden. 
Stöd och utbildning inom företagsetableringar (Investeringsfrämjande) samt 
ett digitalt verktyg som möjliggör marknadsföring av kommunens planlagda 
områden lämpliga för etableringar för både industri, lokaler och bostäder.  
 
Ett verktyg för näringslivsservice NKI (Nöjd Kund Index) för att skapa ett 
gott företagsklimat genom att vi kan följa och mäta våra områden med 
nyckeltal. Följande sju myndighetsområden mäts: brandtillsyn, miljötillsyn, 
bygglov, markupplåtelse och serveringstillstånd, livsmedelstillsyn och 
upphandling. Varav upphandling är en positiv nyhet som möjliggör 
utveckling och uppföljning. Området upphandling är det som det ofta 
kommer upp åsikter kring från näringslivet. Att detta nu ingår i NKI (Nöjd 
Kund Index) mätning gör att vi får ytterligare ett verktyg som stöd att 
utveckla kommunens verksamhet inom upphandling. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Finansiering av detta avtal är som tidigare avtalsperiod 4 kr per invånare per 
2020-01-01 med ca 85 000 kr och enligt befolkningsprognosen stiga till ca 
86 000 kr år 2025. Avtalet löper under perioden 2021-01-01 till 2025-12-31. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande   
 Fakta och underlag från Stockholm Business Alliance 
 Avtalet 2021-2025 Stockholm Business Alliance 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 80/2020 

 
Beslutet skickas till 

 Chef medborgarservice & näringslivschef 
 Chef Kvalitet och strategisk utveckling 
 Kommundirektör 
 Ekonomichef 
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§ 211 
Dnr 2020/851    
 
Nedsättning av tomt-taxa för utvalda tomter i Örbyhus  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att nedsätta tomt-taxan för fastigheterna Gyllby 1:115, Libbarbo 1:166, 
Libbarbo 1:167, Libbarbo 1:173 och Libbarbo 2:128 med anledning av 
markens beskaffenhet, läge och storlek. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande fastigheter: Gyllby 1:115, Libbarbo 1:166, Libbarbo 1:167, 
Libbarbo 1:173 och Libbarbo 2:128 är obebyggda villatomter som 
kommunen införskaffat -66, -84 och -94 med ambitionen att sälja dem 
vidare för nybyggnation av småhus. Spekulanter har genom åren funnits 
men med anledning av bland annat fastigheternas läge, storlek och markens 
beskaffenhet så har de blivit osålda.  
 
Försäljningen av villatomterna på Alvägen 2016/2017 visar på att det finns 
ett intresse för nybyggnation i Örbyhus.  
Att de nu nämnda tomterna inte blivit sålda under dessa år påvisar att det är 
någon annan faktor än just priset som gjort att de har blivit osålda. Vid en 
inventering av tomterna upptäcktes bland annat stora nivåskillnader som för 
en köpare kommer kräva omfattande markarbete och kostnader. Med 
anledning av det som beskrivs ovan föreslår vi en nedsättning av tomt-taxan 
från dagens 495 kr/m² till 375 kr/m². Mellanskillnaden motsvarar den 
uppskattade kostnaden för att få tomterna byggklara, sänkningen av taxan 
kan vara den sporre som behövs för att tomterna ska bli sålda.  
 
Fastighet  Storlek Taxa Ny taxa 
 
Gyllby 1:115  1 199 m²  593 505 kr  449 625 kr 
Libbarbo 1:166  686 m² 339 570 kr 257 250 kr 
Libbarbo 1:167  738 m² 365 310 kr 276 750 kr 
Libbarbo 1:173  968 m² 479 160 kr 363 000 kr 
Libbarbo 2:128  1 208 m² 597 960 kr 453 000 kr 
 
Totalt  4 799 m² 2 375 505 kr 1 799 625 kr  
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Beslutsmotivering  
Genom föreslagen sänkning av tomt-taxan kan kommunen få en intäkt på 
1 799 625 kr och en eventuell skatteintäkt vid inflytt till kommunen. Kan 
tomterna säljas till ny taxa försvinner också de kostnader vi idag har för 
dessa i form av fastighetsavgift och handläggningstid.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Då fastigheterna ämnar bebyggas med småhus kommer det att finns 
möjligheter till tomtyta med utelek för barn. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Intäkten, som beräknas till försäljningspriset 1 799 625 kr minus 
anskaffningskostnad 76 897 kr, blir 1 722 728 kr när tomterna är sålda, och 
redovisas på ansvar 13103 Chef Förvaltning och genomförande, vht 2104, 
Exploateringsverksamhet.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 81/2020 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
 Ekonom Samhällsbyggnad 
 Chef Förvaltning och Genomförande 
 Markförvaltare 
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§ 212 
Dnr 2020/861    
 
Regel för intern styrning och kontroll  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta reviderad Regel för intern styrning och kontroll. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Regel för intern styrning och kontroll antogs av kommunstyrelsen i 
§ 163/2017 att gälla till 31 december 2020. Följande har reviderats inför att 
styrdokumentet fastställs igen: 

- Titeln kommunchef har rättats till kommundirektör. 
- Lagparagrafshänvisningar till kommunallagen har uppdaterats. 
- Under rubriken Rapportering har anpassning gjorts till hur 

internkontrollen läggs upp och rapporteras i kommunens 
ledningssystem som implementeras under hösten 2020. 

- Analys av risk, sårbarhet, verksamhetsnytta och väsentlighet har 
döpts om till ”riskanalys (RA)” för att särskilja den från den risk- 
och sårbarhetsanalys (RSA) som görs i beredskaps- och 
säkerhetssammanhang. 

 
Beslutsmotivering  
Syftet med att fastställa regel för intern styrning och kontroll är att 
säkerställa en för kommunen gemensam struktur för och ett gemensamt 
förhållningssätt till vad som ska göras inom ramen för den interna 
styrningen och kontrollen. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Kommunens serviceuppdrag omfattar såväl barn och unga som övriga 
medborgare. Det är för serviceuppdraget viktigt att säkerställa att det finns 
en rimlig grad av säkerhet i att kommunens uppsatta mål uppnås, att 
rapporteringen internt och externt är tillförlitlig samt att beslut och 
bestämmelser efterlevs.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Beslutet innebär ingen förändrad påverkan på ekonomin. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Bifall 
Viktoria Söderling (S) yrkar bifall till liggande förslag. 
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Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Regel för intern styrning och kontroll 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 82/2020 

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 Ekonomichef 
 Chef Kvalitet och strategisk utveckling 
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§ 213 
Dnr 2020/886    
 
Försäljning mark Triangelparken  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att sälja Triangelparken område A, i enlighet med inkommit anbud, till Kian 
Properties AB och Matias Lindberg Development, samt  
 
att ettårigt markanvisningsavtal gällande område D tecknas, i enlighet med 
inkommit anbud, med  Lillskär AB. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanen för Triangelparken i Siggbo (DP 1058) vann laga kraft 2018. 
Därefter värderades marken i Triangelparken under april  2019, och 
områdena A, C och D lades sedan på markanvisning enligt KS beslut (KS 
2019/404). Tyvärr inkom inga anbud på markanvisningen, vilket gjorde att 
under 2020 lades ut marken till direktförsäljning via bl a Objektvision, 
kommunens hemsida och sociala medier. Anbudstiden gick ut i september 
och ett flertal anbud hade då inkommit. 
 
Beslutsmotivering  
Samtliga inkomna anbud tar hänsyn till de kriterier som var uppställda i 
samband med försäljningen.  
 
På område A inkom tre anbud, varav två ligger under värderat pris. Den 
tredje anbudslämnaren önskar bygga 60-talet bostäder (hyresrätter) i två 
plan, och anbudspriset ligger i nivå med värdering av området, 6 mkr. 
Anbudsgivaren är beredd att teckna köpeavtal efter tilldelning och därefter 
erlägga handpenning direkt efter att beslut i KS vunnit laga kraft. Planering 
för byggstart under hösten 2021. 
 
På område C inkom ett anbud, där anbudsgivaren bara ämnar utnyttja halva 
byggrätten och där anbudspriset då kom att ligga på ungefär 50 % av 
värdering. Detta område bordläggs tills vidare, då exploateringskalkylen för 
området bedöms påverkas allt för negativt med tanke på det låga anbudet. 
 
På område D inkom två anbud, varav ett ligger under värderat pris. Det 
andra anbudet låg strax över värderat pris, 2,3 mkr, men med förbehåll om 
markanvisning i ett år. Man ämnar bygga 12 radhus i bostadsrättsform på 
området. Här är förslaget att teckna markanvisningsavtal i ett år. 
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Om dessa anbud (A och D) antas innebär det att området kan komma att 
bebyggas i etapper, vilket kan ses positivt med tanke på att nuvarande 
etablering i område B (vårdboende och Bokloks bostadsrätter) inte är fullt 
färdigställda ännu. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Samtliga anbudsgivare poängterar möjlighet till boende över 
generationsgränserna och med mångfald i boendet, närhet till natur och 
möjlighet till grönska och egna odlingar inom området. Här ska finnas plats 
för både unga och gamla att utöva fritidsaktiviteter. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
För område A i Triangelparken har inkommit ett anbud på 6 mkr, vilket ger 
ett resultat på ca 5,9 mkr till ansvar 13103 Chef förvaltning och 
genomförande, Exploateringsvht 2104 under 2021. 
För område D i Triangelparken har inkommit ett anbud på 2,3 mkr, vilket 
ger ett resultat på ca 2,2 mkr till ansvar 13103 Chef förvaltning och 
genomförande, Exploateringsvht 2104 under 2022. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Försäljningsprospekt Triangelparken 
 Detaljplan DP 1058 
 Anbud område A, Kian Properties AB/ML Development AB 

(Elinelund Bostad AB) 
 Anbud område D, Lillskär AB 
 Köpekontrakt område A 
 Markanvisningsavtal område D 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 85/2020 

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 Ekonomichef 
 Chef Medborgarservice 
 Chef Tillväxt och samhällsbyggnad 
 Ekonom Samhällsbyggnadsenheten 
 Chef förvaltning och genomförande 
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§ 214 
Dnr 2020/49    
 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning  - 
Samhällsbyggnad  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag, samt 
 
att den reviderade delegationsordningen gäller från och med 7 december 
2020. 
 
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  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Förslag till ändringar i delegationsordningen 
 Beslut utskottet samhällsbyggnad § 145/2020 

 
Beslutet skickas till 

 Sekretariatet 

35



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

 
2020-12-01  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 215 
Dnr 2020/49    
 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning - HR  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag, samt 
 
att den reviderade delegationsordningen gäller från och med 7 december 
2020. 
 
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. 
 
Beslutsmotivering  
För att säkerställa att det inför varje rekrytering har gjorts en analys av om 
rekryteringen behövs och/eller kompetensbehovet kan tillgodoses på annat 
sätt. Detta blir ett stöd i arbetet med kompetensbaserad rekrytering (bifogar 
denna) och heltidsresan. Inför arbetet med att inventera möjliga 
samverkansområden inom ramen för C-tillsammans så är dessutom också 
viktigt att inför en anställning värdera om kompetensbehovet kan lösas 
tillsammans med andra kommuner.   
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Viktoria Söderling (S) yrkar avslag.  
 
Bifall 
Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag. 
Emma Lokander (M) yrkar bifall till liggande förslag. 
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Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 
 
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Viktoria Söderlings 
(S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta liggande 
förslag. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Förslag till ändringar i delegationsordningen 
 Strategi för kompetensförsörjning 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 84/2020 

 
Beslutet skickas till 

 Sekretariatet 
 Verksamhetschefer
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§ 216 
Dnr 2020/884    
 
Systematisk uppföljning - Utskottet arbete och omsorg  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamheterna inom utskottet arbete och omsorgs område presenterar 
statistik för delåret per 31 augusti 2020. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då beslutet inte bedöms påverka barn och 
unga. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Rapport systematisk uppföljning 
 Beslut utskottet arbete och omsorg § 78/2020 

 
Beslutet skickas till 

 Individ- och familjeomsorg 
 Vård och omsorg 
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§ 217 
Dnr 2020/748    
 
Programutbud  för gymnasieskolan 2021/2022  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa programutbudet för Högbergsskolan för läsår 2021/2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande programutbud erbjuds läsåret 2021/2022: 

 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 
 Industritekniska programmet med inriktning Svetsteknik och 

Produkt- och maskinteknik 
 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 

 
Beslutsmotivering  
Det låga söktrycket på Barn- och fritidsprogrammet gör att det inte är 
möjligt att erbjuda två inriktningar. Senaste året har samtliga antagna valt 
inriktningen Pedagogiskt arbete varför beslutats att minska utbudet genom 
att ta bort inriktningen Socialt arbete och endast erbjuda inriktningen 
Pedagogiskt arbete.  
 
Vi förordar att vi bortsett från ovanstående justering avseende Barn- och  
fritidsprogrammets inriktningar erbjuder samma programutbud som läsåret 
2020/2021.  
 
Programutbudet är anpassat efter de lokala behoven hos elever och företag.  
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I de fall det är möjligt organiseras undervisningen för samläsning över 
programgränserna för effektivt resursutnyttjande 
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslutet bedöms inte ha några negativa barnrättskonsekvenser. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Beslut utskottet barn och ungdom § 233/2020 

 
Beslutet skickas till 

 Utbildningschef 
 Rektor Högbergsskolan 
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§ 219 
Dnr 2020/123    
 
Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut om uppdrag till 
kommunstyrelsen 2020  
 
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  

2019-11-05 
§ 124 

KS 2019/361 Att utreda 
möjligheten till bilfritt på 
Centralgatan, mellan Södra 
Esplanaden och Brunnsgatan, 
och att utredningen tar ett 
helhetsgrepp om trafik-
situationen i Tierps centrum. 

Pågående. 

2019-12-12 
§ 150 
 

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-

Pågående.  
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Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutet skickas till 

 Sekretariatet  

nats till och hanterats i 
kommunstyrelse och 
fullmäktige.  
Kommunfullmäktige beslut-
ade § 98/2020 att tidpunkten 
för överlämnande av förslag 
till beslut om grundskolans 
organisation, flyttas fram till 
fullmäktiges sammanträde i 
september 2021. 

2020-02-25 
§ 14 

KS 2019/844 Kommunfull-
mäktiges presidium har fått i 
uppdrag att utarbeta förslag 
till nytt Reglemente för 
Tierps kommuns revisorer 

Pågående. 

 

Följande uppdrag till kommunstyrelsen är sedan senaste 
återrapporteringen den 22 september 2020, slutförda: 
 
Beslutsdatum Uppdrag Återrapportering  

2019-12-12  
§ 157 

KS 2018/278 uppdrag till 
förhandlingsdelegationen att 
ta fram 
tillämpningsanvisningar till 
Reglemente-Ersättningar till 
förtroendevalda-ERS 2018. 

Slutfört.  
Förhandlingsdelegationen 
beslutade om 
tillämpningsanvisningar 
§26/2020. 
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§ 220 
Dnr 2020/707    
 
Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa 2021  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa, 

 
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2021, samt 
 
att timtaxan (timavgiften) vid tillämpning av taxan ska vara 1080 kr. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunen ska få 
täckning för sina kostnader inom den PBL-verksamhet som kan finansieras 
via avgifter. 
 
Taxan för kart- och mättjänster har också setts över och förslaget är nu 
bättre anpassat till de tjänster som utförs av kart- och mätkontoret. Även 
begreppsförklaringar och momsuttag har förtydligats. 
Ett nytt avsnitt gällande kart- och GIS-tjänster föreslås, taxa för dessa 
tjänster saknas i nuläget. Avgift för utfört uppdrag föreslås beräknas utifrån 
timdebitering eftersom tjänsten innebär uppdrag med varierande tidsåtgång. 
 
Redaktionell ändring av den förklarande texten gällande vissa 
bygglovavgifter föreslås.  
 
För beräkning av timdebitering föreslås handläggningskostnaden höjas till 
1080 kr. En redaktionell ändring föreslås, en ändring som förtydligar att tid 
debiteras per påbörjad handläggningstimme. 
 
Kart- och mätavgift 
Det nya förslaget till kart- och mättaxa har förtydligats gällande de olika 
underlag som kan erbjudas vid framtagande av nybyggnadskarta. Tidigare 
erbjöds förenklad och normal nybyggnadskarta. Dessa innehöll i stort 
samma information och tidsåtgången för att upprätta dem var ungefär 
densamma.  
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Nu föreslås en enkel och en fullständig nybyggnadskarta. Den enkla 
innehåller ett minimum av den information som krävs för at ta fram en 
situationsplan, som används i tex enklare bygglovsärenden. Den fullständiga 
föreslås innehålla den information som de tidigare nybyggnadskartorna 
innehöll, förutom ledningsdragningar. Kommunens underlag för 
ledningsdragningar är i dagsläget inte kvalitetssäkrat/fullständigt. För frågor 
gällande VA-ledningar hänvisas kunder till Tierp Energi och Miljö AB.  
Ledningsrätter, om de finns, kommer fortfarande att redovisas på både enkel 
och fullständig nybyggnadskarta. 
 
Den begreppsförklarande texten vid avsnitt för uppdatering/revidering av 
nybyggnadskartor föreslås uppdateras med information om att det enbart är 
kartor upprättade från 2019 och framåt som kan uppdateras eller 
kompletteras. Uppdatering eller komplettering av kartor äldre än 2019 
bedöms inte kunna genomföras eftersom det inte är säkerställt hur det 
tidigare kartunderlaget framställts. Avgift för uppdatering/komplettering 
föreslås få fasta priser utefter vilken typ av karta som är aktuell. 

Ett nytt avsnitt i taxan föreslås, ett avsnitt för kart- och GIS-tjänster. Taxa 
för dessa tjänster saknas i dagsläget. Avgift för utfört uppdrag föreslås 
beräknas utifrån timdebitering eftersom tjänsten innebär uppdrag med 
varierande tidsåtgång. 

Bygglovavgift 
Den ändring av bygglovstaxan som nu föreslås är i stort förtydliganden 
gällande den begreppsförklarande texten som finns vid taxans ärendetyper.  
 
Handläggningskostnad 
För vissa ärendetyper är det inte lämpligt att sätta en generell avgift, i de 
ärendetyperna tillämpas istället timdebitering. Tidigare år har inte timtaxan 
regelbundet setts över. Vid översyn inför 2021, och med de ökande 
lönekostnaderna som grund, föreslås timtaxan höjas från 960 kr till 1080 kr. 
Timtaxan ligger då på samma avgiftsnivå som för myndighetsutövning inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet.  
Här föreslås även ett förtydligande i text som anger att avgift tas ut för varje 
påbörjad handläggningstimme. 
 
Beslutsmotivering  
Det nya förslaget till plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa, har 
till största del justerats gällande Kart och mättaxa. Detta för att bättre 
överensstämma med de tjänster som erbjuds. Det föreslås även läggas till ett 
avsnitt för GIS- tjänster (geografiska informationstjänster) eftersom taxan i 
nuläget inte innehåller avgiftsnivåer för dessa tjänster.  
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Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 11 kap. 5 § 
kommunallagen (2017-725). Enligt självkostnadsprincipen får kommuner 
inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster de 
tillhandhåller, 11 kap 6 § KL. Även 12 kap 8-10 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900) ger kommunen möjlighet att ta ut avgifter. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Taxorna ska stämma överens med de tjänster kommunen tillhandhåller inom 
området och täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen inom 
rubricerade områden. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa 
 Beslut utskottet samhällsbyggnad § 146/2020 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Planering och Myndighet 
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§ 221 
Dnr 2020/704    
 
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten 2021  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten, 

 
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2021, samt 
 
att timtaxan (timavgiften) vid tillämpning av taxan ska vara 1080 kr. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt aktuell lagstiftning ska taxefinansieringsgraden för offentlig kontroll 
inom livsmedelsområdet vara 100 %. Eftersom lönekostnaderna stiger och 
taxefinansieringsgraden sedan tidigare är mycket låg sker en årlig översyn 
av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan. Vissa formuleringar har 
även anpassats för att möta ny kontrollförordning från EU och även omfattar 
taxan nu import- och exportkontroll. 
 
Beslutsmotivering  
Timavgiften är höjd för att täcka budgeterade kostnader för kontrollen och 
handläggningen för år 2020 som beräkningsgrund. Enligt aktuell lagstiftning 
ska taxefinansieringsgraden för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 
vara 100 %. Eftersom lönekostnaderna stiger och taxefinansieringsgraden 
sedan tidigare är mycket låg sker en årlig översyn av timavgiften samt 
översyn av innehållet i taxan. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen inom 
rubricerade områden för Tierps kommun. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten 2021 
 Beslut utskottet samhällsbyggnad § 147/2020 
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Beslutet skickas till 
 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten 
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§ 222 
Dnr 2020/705    
 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen 2021  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen 2021, 

 
att taxan ska gälla från och med den 1 januari 2021, samt 
 
att timtaxan (timavgiften) vid tillämpning av taxan ska vara 1080 kr. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs med 
syfte att möta för verksamheten stigande kostnader. Detta för att 
komplicerade ärenden ska avgifter utöver grundavgift kunna tas ut. 
Timavgiften har indexjusterats. 
 
Beslutsmotivering  
Timavgiften är höjd med budgeterade kostnader för tillsynen under år 2020 
som beräkningsgrund. Timavgiften har höjts med motsvarande höjning av 
konsumentprisindex, med avrundning för jämt antal kronor vilket 
underlättar vid debitering.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra tillstånds- och tillsynsdelen av 
myndighetsutövningen inom rubricerade områden för Tierps kommun. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt 

strålskyddslagen 2021 
 Beslut utskottet samhällsbyggnad § 148/2020 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Miljö- och hälsoskydd
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§ 223 
Dnr 2020/706    
 
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, 
lag om handel av vissa receptfria läkemedel samt lag om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 2021  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och 
liknande produkter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel 
2021, 
 
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2021, samt 
 
att timtaxan (timavgiften) som taxan baseras på, vid tillämpningen ska vara 
1080 kr. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs med 
syfte att hålla jämn takt med för verksamheten stigande kostnader. Taxan 
har fasta avgifter baserade på tidsbedömningar för respektive område där vi 
inom rubricerade lagstiftningar utför tillstånds- eller tillsynsärenden.  
 
Beslutsmotivering  
Avgiften är beräknad med budgeterade kostnader för tillsynen under år 2020 
som beräkningsgrund. Taxorna ska täcka kostnader för att utföra 
myndighetsutövningen inom rubricerade områden för Tierps kommun. 
Timavgiften och avgiftsnivåerna har justerats för att samtliga taxor för 
myndighetsutövningen för Miljö- och hälsoskyddsenheten baseras på 
samma timavgift. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen för 
tillståndsgivning och tillsyn inom rubricerade områden för Tierps kommun. 
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Beslutsunderlag  
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och 

liknande produkter samt lag om handel av vissa receptfria läkemedel 
2021 

 Beslut utskottet samhällsbyggnad § 149/2020 
 
Beslutet skickas till 

 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten 
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§ 224 
Dnr 2020/815    
 
Taxa för nyttjande av kommunens mark 2021-2024  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Taxa för nyttjande av kommunens mark från och med 1 januari 
2021, samt 
 
att Taxa för nyttjande av kommunens mark, antagen av kommunfullmäktige 
§ 69/2012 upphör att gälla från och med 1 januari 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens nuvarande taxa för markupplåtelser, arrenden och 
nyttjanderätter med mera antogs av kommunfullmäktige 2012. Mark och 
exploateringskontoret på enheten Tillväxt och Samhällsbyggnad har nu sett 
över gällande taxor då det finns ett behov av att uppdatera dessa. Den nya 
taxan föreslås gälla från och med 1 januari 2021 till och med 31 december 
2024. 
 
Beslutsmotivering  
Kommunen har under senare år löpande inventerat icke anmälda nyttjanden 
av kommunal mark och detta har genererat i ett ökat antal avtal om 
markupplåtelser. Viktigt är då att vi har en taxa som omfattar de flesta typer 
av markupplåtelser samt arrenden, då det medför att arbetet med hantering 
av ärenden underlättas, och även säkerställer att alla kommunmedlemmar 
blir lika behandlade.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
De ekonomiska konsekvenserna är att kommunens intäkter för 
markupplåtelser och arrenden förväntas öka något, dels på grund av att 
antalet markupplåtelser ökat på grund av inventeringen och även av de 
höjda taxorna. Intäkter för detta tillfaller ansvar 13103 Chef Förvaltning och 
genomförande. 
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Beslutsunderlag  
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Taxa för nyttjande av kommunens mark 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 87/2020 

 
Beslutet skickas till 

 Ekonomichef 
 Chef Tillväxt och samhällsbyggnad 
 Chef Förvaltning och genomförande 
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§ 225 
Dnr 2020/885    
 
Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
  
att anta reviderade Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg från och med 1 mars 2021 samt  
 
att upphäva tidigare Regler och avgifter för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg, KF § 18/2016 från och med 1 mars 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 
bygger på lagstiftning och för den egna kommunen gällande bestämmelser.  
 
Föräldraavgifter för barnomsorg grundades som en del i Maxtaxereformen. 
Övergripande mål såsom ökad tillgänglighet, ekonomisk standardhöjning 
för familjerna och förbättrade möjligheter för kommunerna att bedriva 
pedagogisk verksamhet skrevs fram i förordningen.  
Föräldraavgiften för barnomsorg blev inkomstbaserad med ett tak för högsta 
möjliga avgift, därmed togs hänsyn till varje enskild familjs 
betalningsförmåga. Sedan införandet av reformen 2001 har avsikterna med 
reformen fått avsedd effekt t. ex. att fler barn fått tillgång till förskola och 
familjernas kostnader för barnomsorg har minskat. 
Maxtaxa tillämpas av alla kommuner idag och delfinansieras av statsbidrag. 
(bilaga)   
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Följande förändringar föreslås gällande riktlinjer och avgifter i Tierps 
kommun och syftar till att förenkla och förtydliga regelverket både för  
vårdnadshavare och för administrationens möjlighet att säkerställa korrekt 
och likvärdig handläggning. (bilaga) 
 

 Rätt till syskonförtur vid placering i förskola och pedagogisk 
omsorg. 

 
 För barn 3-5 år med vistelsetid över 15 timmar/vecka reduceras 

rabatten från tidigare 25% till 15 %. 
 

 Rabatterna tas bort:  
För barn 3-5 år max 15 timmar/vecka + lov, avgift 0,75 % av 
familjens bruttolön.  
För barn 2, 3-5 år max 15 timmar/vecka + lov avgift 0,5% av 
familjens bruttolön. 
För barn 1-13 år placerade enligt särskilda behov, avgift enligt 
maxtaxa + rabatt 35%.     

 
 Om en vårdnadshavare blir föräldraledig eller arbetssökande har 

eleven rätt att behålla sin plats på fritidshemmet högst en månad. 
 
Beslutsmotivering  
Rätt till syskonförtur:  
När barn från samma familj placeras i olika förskolor för att inte plats finns 
på samma förskola måste vårdnadshavare hämta och lämna sina barn på 
olika ställen och upprätthålla relationer med två verksamheter. Det leder 
ofta till att vårdnadshavare önskar byta till samma förskola för sina barn så 
fort plats frigörs. Det innebär en ny inskolning för barnet med omstart för 
både barn och vuxna vilket ofta upplevs påfrestande. Syskonförtur  
underlättar både för familjerna och för verksamheten.  
 
Borttagande av rabatter: 
Modellen för maxtaxa är konstruerad efter familjens betalningsförmåga.  En 
procentsats av vårdnadshavares bruttolöneinkomst och antalet barn i 
familjen ligger till grund för föräldraavgiften. De vårdnadshavare som inte 
har avgiftsgrundande inkomster t ex. försörjningsstöd eller studiemedel har 
därför heller ingen avgift. Föreslagna förändringar av taxekategorierna 
innebär att modellen för maxtaxa blir norm och lokala krångliga rabattsatser 
tas bort. Maxtaxan är ett väl utarbetat verktyg för likvärdig debitering. 
I en jämförelse med liknande kommuner kan konstateras att få 
taxekategorier och få rabattsatser skapar tydlighet. (bilaga)   
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Ej rätt till fritidshem för elever till föräldralediga och arbetssökande: 
Förskoleklassen är obligatorisk sedan hösten 2018. Det innebär att alla barn 
från 6 år finns i skolan och ges möjlighet till socialt utbyte under skoldagen 
vilket bedöms minska behovet av fritidsvistelse. Rektor kan bevilja 
placering på fritidshem om det finns särskilda behov.  
 
Forskningsstudier visar att förskolan har en positiv påverkan på barns 
utveckling och förberedelse inför skolstart. De olika rabatterna kan möjligen 
ha uppkommit för att stimulera fler vårdnadshavare att söka förskola för 
sina barn. Historiskt har andelen inskrivna barn i Tierps förskolor varit 
betydligt lägre i jämförelse med riket.  
Från 2019 är Tierp ikapp och det är lika många barn som går på förskola i 
Tierp som i resten av landet och något fler än genomsnittet för kommunerna 
i Uppsala län. (bilaga)    
 
Barnrättskonsekvenser 
Förändringarna i riktlinjer och avgifter förväntas inte påverka andelen barn i 
förskola eftersom rätten till allmän förskola gäller alla barn 3-5 år. Den 
minskade rabatten ökar vissa familjers kostnad för barnomsorg, samtidigt 
ger den ökade intäkten ett resurstillskott vilket kommer barn/elever till del 
genom t. ex. ökad bemanning.  
Möjlighet till fritidshemsplats för elever till föräldralediga och 
arbetssökande föräldrar kan beviljas av rektor vid särskilda behov. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Det ansträngda ekonomiska läget i kommunen motiverar återhållsamhet 
därför måste alla kostnader värderas noggrant.  
 
För taxekategorin 3-5 år över 15 timmar/vecka skulle en sänkt rabatt från 
25% till 15% öka intäkterna med ca 50 000 kr/månad.   
 
Taxekategorin särskilda behov gäller för närvarande ca 60 barn/elever. En 
stor del av vårdnadshavarna saknar avgiftsgrundande inkomst och faktureras 
därför ingen avgift, rabatter får då ingen betydelse. I gruppen finns även 
särfritidselever över 12 år vilka har en avgiftsfri placering enligt lagen om 
särskilt stöd (LSS).  
Ekonomipåverkan är liten, däremot är placeringskategorin viktig eftersom vi 
har ett särskilt ansvar för barn/elever med behov av olika särskilda insatser 
och stöd.   
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Beslutsunderlag  
 Handläggares utlåtande 
 Dokumentet Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och 

pedagogisk omsorg. 
 Beslut utskottet barn och ungdom § 234/2020 
 

Bilagor: 
 Maxtaxans regler för 2020 
 Föreslagna taxekategorier fr o m 2021-01-01 
 Jämförelse liknande kommuner  
 Inskrivna barn 1-5 år i förskola 

 
Beslutet skickas till 

 Produktion Utbildning 
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§ 226 
Dnr 2020/449    
 
Svar på motion - En dator till varje elev, Christina Holmström (S)  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen vara besvarad. 
 
Reservation 
Jonhas Åker (SD) och Joakim Larsson (SD) reserverar sig till förmån för 
eget yrkande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Christina Holmström (S) föreslår i en motion  
att beslutet från förra årets budget skyndsamt genomförs och att eleverna i 
årskurs 1, 4 och 7 i Tierps kommuns skolor ska få en personlig dator och att 
upprustningen fortsätter tills samtliga elever i kommunens skolor har en 
egen dator. 
 
Beslutsmotivering  
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 november 2020 beslutades 
det om Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2021-2023. Däri 
fanns beslut om och finansiering av dator/tablet till varje elev. De generella 
statliga bidragen som har aviserats för år 2021 har möjliggjort detta. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnen kommer på ett likvärdigt sätt kunna nyttja digitala hjälpmedel i 
skolan.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Genom att använda delar av de generella statliga bidragen för att köpa in 
datorer/tablets under kommande år så kan detta genomföras utan att påverka 
budget i övrigt för förskola/skola/gymnasiet.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkanden 
Joakim Larsson (SD) yrkar avslag. 
Viktoria Söderling (S) att motionen ska bifallas. 
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Bifall 
Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag. 
Emma Lokander (M) yrkar bifall till liggande förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 
 
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag, Viktoria Söderlings (S) 
yrkande och Joakim Larssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att anta liggande förslag. 
 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut – Svar på motion – En dator till varje elev 
 Motion – En dator till varje elev, Christina Holmström (S) 

 
Beslutet skickas till 

 Motionären 
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§ 227 
Dnr 2020/544    
 
Svar på motion - Gratis mensskydd, Agnetha Andersson (V)  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att med beaktande av nedanstående avslå motionen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Agnetha Andersson (V) föreslår i en motion 
att gratis mensskydd tillhandahålls av elevhälsan till alla elever som har 
mens i kommunens skolor. 
 
Reservation 
Alexander Karlsson (V) reserverar sig. 
 
Beslutsmotivering  
I Tierps kommuns skolor så finns möjligheten att hämta mensskydd hos 
skolsköterskan ifall någon av olika anledningar inte har tillgång till 
mensskydd när det behövs. Att tillhandahålla mensskydd till alla på skoltid 
uppskattas kosta ungefär 175 000 kr/år i enbart inköp. Sedan tillkommer 
kostnader för att administrera och hantera detta. Detta ryms inte inom 
budgetramen och att tillhandahålla mensskydd utan kostnad utgör en 
satsning som inte ligger inom utbildnings grunduppdrag. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Förslaget till beslut innebär inga förändringar och/eller försämringar i 
förhållande till nuläget. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Alexander Karlsson (V) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 
 
Bifall 
Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag. 
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Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 
 
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Alexander 
Karlssons (V) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta 
liggande förslag 
 
Alexander Karlsson (V) begär omröstning. 
 
Beslutsgång omröstning 
Följande omröstningsproposition godkänns: 

 Den som vill bifalla liggande förslag och att ärendet avgörs idag 
röstar ja. 

 Den som vill bifalla Alexander Karlssons (V) yrkande röstar nej. 
 

Resultat: 
Ja – 9 röster 
Nej – 6 röster 
 
Omröstning verkställs och kommunstyrelsen beslutar att bifalla liggande 
förslag. (Omröstningsprotokoll/Bilaga/). 
 
 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut – Svar på motion – Gratis mensskydd 
 Motion – Gratis mensskydd, Agnetha Andersson (V) 

 
Beslutet skickas till 

 Motionären 
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§ 228 
Dnr 2020/547    
 
Svar på motion - Ätbara parker, Alexander Karlsson (V)  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att med beaktande av nedanstående tillstyrka motionen. 
 
Reservation  
Jonhas Åker (SD) och Joakim Larsson (SD) reserverar sig till förmån för 
eget förslag. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Alexander Karlsson (V) föreslår i en motion  
att minst en ätbar park, med möjlighet för allmänheten att odla, skall 
anläggas i kommunen och att vid nyplantering i kommunala och kommunala 
bolags parkytor och torg ska fruktträd och bärbuskar prioriteras. 
 
Beslutsmotivering  
Förslaget ligger, som Alexander Karlsson (V) påpekar i sin motion, helt i 
linje med Tierps kommuns vision om att vara en grön oas. Förslaget är även 
i linje med kommunens delmål 1-5 avseende Agenda 2030 mål 15 
Ekosystem och biologisk mångfald. Vid planering och skötsel av 
planteringar och grönytor bör även behoven av miljöer som gynnar våra 
pollinerare beaktas.  
 
Kommunfullmäktige bör därför tillstyrka förslaget och delge de kommunala 
bolagen som har hand om kommunens planteringar. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Förslaget till beslut innebär inga negativa barnrättskonsekvenser. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Förslaget till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser då finansiering 
sker inom ordinarie ramar för parker, torg och grönytor. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Jonhas Åker (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 
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Bifall 
Alexander Karlsson (V) yrkar bifall till liggande förslag. 
Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 
 
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Jonhas Åkers (SD) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. 
 
 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut – Svar på motion – Ätbara parker 
 Motion – Ätbara parker, Alexander Karlsson (V) 

 
Beslutet skickas till 

 Motionären 
 De kommunala bolagen 
 Tillväxt och samhällsbyggnad  
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§ 229 
Dnr 2019/982    
 
Svar på motion -  Mäta drogförekomst i avloppsvatten, Jonhas 
Åker (SD)  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Reservation 
Jonhas Åker (SD) och Joakim Larsson (SD) reserverar sig till förmån för 
eget yrkande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Jonhas Åker (SD) föreslår i en motion  
att Tierps kommun utreder möjligheterna och kostnaderna för att mäta 
förekomsten av droger i avloppsvattnet kvartalsvis. Syftet med en sådan 
regelbunden mätning skulle vara att få en säkerställd bild av användandet 
av droger över tid.  
 
Beslutsmotivering  
Motionären anser att kommunen skulle kunna agera drogförebyggande på 
ett mera riktat sätt genom att mäta förekomsten av droger i avloppsvattnet. 
Resultatet av sådana mätningar kan ifrågasättas då provtagningarna inte 
skulle kunna särskilja nyttjande av legalt förskrivna droger i förhållande till 
illegalt drogmissbruk. Det framkommer inte heller på vilket sätt motionären 
anser att kommunen skulle agera om en förhöjd nivå skulle framkomma i ett 
visst område. Några befogenheter för kommunen finns inte att utreda såna 
frågor. Eventuellt skulle det kunna vara en polisiär åtgärd. Om polisen anser 
sig behöva mätningar enligt motionärens intentioner så kan de höra av sig 
till Tierps Energi & Miljö AB som bl.a. ansvarar för avloppshanteringen i 
kommunen för att utröna om detta kan hanteras inom deras verksamhet och 
eventuellt kostnad.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Beslutet medför inga kostnader. 
 
 

64



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

 
2020-12-01  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Yrkande 
Jonhas Åker (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta att bifalla motionen. 
 
Bifall 
Emma Lokander (M) yrkar bifall till liggande förslag. 
Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 
 
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Jonhas Åkers (SD) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta liggande förslag. 
 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut – Svar på motion - Mäta drogförekomst i 
avloppsvatten 

 Motion – Mäta drogförekomst i avloppsvatten, Jonhas Åker (SD) 
 
Beslutet skickas till 

 Motionären 
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§ 230 
Dnr 2020/28    
 
Partistöd 2021  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att partistöd för 2021 utbetalas enligt angivna belopp till alla partier i slutet 
av januari 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt 5 § Årlig utbetalning i Regel för kommunalt partistöd, fastställd av 
kommunfullmäktige § 158/2019, betalas partistöd ut i förskott i januari 
månad efter beslut i kommunfullmäktige. Mottagare av partistöd ska årligen 
senast den 30 juni lämna en skriftlig redovisning till Tierps kommun som 
visar att partistödet från föregående år har använts för det ändamål som 
anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. Har redovisning och 
granskningsintyg enligt 4 kap. 31 § andra stycket kommunallagen inte 
lämnats in till kommunstyrelsen, utbetalas inget partistöd. Till 
redovisningen ska fogas ett signerat granskningsintyg. Mottagaren utser 
själv en särskild granskare som granskar om redovisningen ger en rättvis 
bild av hur mottagaren har använt partistödet.  
 
Beslutsmotivering  
Följande partier har lämnat in redovisningar av partistöd: 
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, 
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och ungdomar inte bedöms påverkas 
av beslutet. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Prisbasbelopp 2020-01-01   47 300 kr 

      
Grundbidrag  53,8% av prisbasbeloppet 25 447 kr 
Partistöd per mandat 40,0% av prisbasbeloppet 18 920 kr 

      
Grundbidrag totalt  203 579 kr   
Stöd utifrån mandat totalt  927 080 kr   
      
Centerpartiet     
Grundbidrag  25 447 kr   
Mandat  11   208 120 kr 233 567 kr  
        

 
Liberalerna    

   
Grundbidrag  

 25 447 kr   
Mandat 1   18 920 kr 44 367 kr  

      
Vänsterpartiet    

  
Grundbidrag  

 25 447 kr   
Mandat 3   56 760 kr 82 207 kr  

      
Miljöpartiet   

   
Grundbidrag  

 25 447 kr   
Mandat 2   37 840 kr 63 287 kr  

      
Kristdemokraterna   

  
Grundbidrag  

 25 447 kr   
Mandat 2   37 840 kr 63 287 kr  

      
Moderaterna   

   
Grundbidrag  

 25 447 kr   
Mandat 7   132 440 kr 157 887 kr  

      
Socialdemokraterna  

   
Grundbidrag  

 25 447 kr   
Mandat 15   283 800 kr 309 247 kr  

      
Sverigedemokraterna   

   
Grundbidrag  

 25 447 kr   
Mandat  8   151 360 kr 176 807 kr  

   Totalt 1 130 659 kr  
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Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Inkomna redovisningar från:  

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

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 86/2020 
 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
 Redovisningsansvarig i respektive parti 
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§ 231 
Dnr 2020/434    
 
Redovisning av ej verkställda beslut BoU kvartal 3 2020  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 3 2020.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 3 2020 till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, inte har 
verkställts inom tre månader. Kommunen ska även rapportera till IVO när 
ett tidigare rapporterat beslut har blivit verkställt, när ett beslut av någon 
anledning har avslutats innan det har verkställts samt när ett verkställt beslut 
har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  
 
Vid rapporteringen av kvartal 3 har det rapporterats totalt tre beslut enligt 
SoL för barn och unga. 
 
Ej verkställda beslut: 

- Kontaktperson enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-06-23. I dagsläget 
finns ett förslag på kontaktperson. Ett första möte är inbokat. Vidare 
information i samband med nästa rapportering. 

- Kontaktperson enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-06-26. Kund har 
hittills tackat nej till ett förslag på kontaktperson. Ytterligare ett 
förslag är lämnat och svar ska ges. Vidare information i samband 
med nästa rapportering. 

 
Beslut som har avslutats utan att verkställas: 

- Kontaktfamilj enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-03-03. 
Vårdnadshavare vill avsäga sig insatsen då behovet numera 
tillgodoses av det egna nätverket. 

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

69



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

 
2020-12-01  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Beslutsunderlag  
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Beslut utskottet barn och ungdom § 235/2020 

 
Beslutet skickas till 

 Kvalitet och strategisk utveckling 
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§ 232 
Dnr 2020/435    
 
Redovisning av ej verkställda beslut AoO kvartal 3 2020  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
  
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 3 2020. 
 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 
 
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 3 2020 till 
handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, eller 
beviljad insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(1993:387), LSS, inte har verkställts inom tre månader. Kommunen ska 
även rapportera till IVO när ett tidigare rapporterat beslut har blivit 
verkställt, när ett beslut av någon anledning har avslutats innan det har 
verkställts samt när ett verkställt beslut har avbrutits och inte verkställts på 
nytt inom tre månader.  
 
Det har rapporterats totalt 14 beslut enligt LSS (avser samtliga LSS-beslut) 
och SoL (avser SoL-beslut för vuxna över 21 år) till IVO för perioden 1 juli 
till 30 september 2020, kvartal 3. Därutöver har 6 beslut rapporterats som 
verkställda. 
 
Ej verkställda beslut: 

- Daglig verksamhet enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-04-07. Beslutet 
har inte kunnat verkställas då verksamheten hålls stängd med 
anledning av Covid-19. Andra insatser har beviljats i avvaktan på att 
beslutet kan verkställas. 

- Daglig verksamhet enligt LSS. Beslutsdatum: 2020-06-10. Beslutet 
kan inte verkställas då kund har ett pågående ärende kring 
aktivitetsersättning hos Arbetsförmedlingen.  

- Kontaktperson enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-05-18. Beslutet har 
ännu inte kunnat verkställas då kund ej har deltagit vid inbokade 
möten.  
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- Korttidsvistelse enligt LSS i form av stödfamilj. Beslutsdatum: 
2020-01-14. Familjehemskonsultenter arbetar med att hitta en 
passande stödfamilj. 

- Bostad med särskild service enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-11. 
Kunden vistas för tillfället på ett HVB och kommer att vara där till 
tidigast 2021-03-31. Beslutet om permanent boende kommer inte att 
verkställas dessförinnan.  

- Daglig verksamhet enligt LSS. Beslutsdatum: 2020-01-08. I 
samband med omständigheterna kring Covid -19 har få dagliga 
verksamheter varit öppna. En verksamhet har nu planerats och 
beslutet ska verkställas under hösten. 

- Korttidsvistelse enligt LSS i form av stödfamilj. Beslutsdatum: 
2019-09-20. Det är svårt att hitta en lämplig stödfamilj. 
Omständigheterna kring Covid -19 har försvårat verkställigheten 
ytterligare. Familjen har erbjudits korttidsboende i avvaktan på 
stödfamilj men har avböjt.  

- Bostad med särskild service enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-04-22. 
Kund blev i maj 2020 erbjuden plant på ett särskilt boende men 
tackade nej till erbjudande.  

- Korttidsboende/växelvård enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-04-27. 
Kund har blivit erbjuden plats men har tackat nej. Motiveringsarbete 
pågår. 

- Hemtjänst enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-06-03. Kund vill avvakta 
med verkställighet med anledning av att det ännu inte är klarlagt 
vilken avgift som blir för insatsen. 

 
Avbrott i verkställighet: 

- Daglig verksamhet enligt LSS. Datum för avbrott i verkställighet: 
2020-03-09. Kund ska, på egen begäran, byta arbetsplats.  

- Korttidsvistelse enligt LSS i form av stödfamilj. Datum för avbrott i 
verkställighet: 2020-06-22. Vårdnadshavare och kund vill byta 
stödfamilj. Rekrytering av ny stödfamilj pågår.  

 
Beslut som avslutats utan verkställighet: 

- Kontaktperson enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-02-04. Datum för 
avslut: 2020-09-24. Kund säger upp beslutet då behov av insatsen 
inte längre finns kvar. 

- Korttidsvistelse enligt LSS. Beslutsdatum: 2019-08-07. Datum för 
avslut: 2020-09-14. Vårdnadshavare avslutar insatsen då familjen 
ska flytta till annan kommun.   
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Beslut som har verkställts: 
- Boendestöd enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-03-30. Datum för 

verkställighet: 2020-08-24. 
- Bostad med särskild service enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-05-27. 

Datum för verkställighet: 2020-08-31. 
- Daglig verksamhet enligt LSS. Beslutsdatum: 2020-02-06. Datum 

för verkställighet: 2020-10-05. 
- Kontaktperson enligt LSS. Beslutsdatum: 2020-02-07. Datum för 

verkställighet: 2020-09-17. 
- Kontaktperson enligt LSS. Beslutsdatum: 2020-02-25. Datum för 

verkställighet: 2020-09-16. 
- Kontaktperson enligt LSS. Datum för tidigare avbrott i 

verkställighet: 2020-03-31. Datum för verkställighet: 2020-09-02. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Beslut utskottet arbete och omsorg § 79/2020 

 
Beslutet skickas till 

 Kvalitet och strategisk utveckling 

73



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

 
2020-12-01  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 233 
Dnr 2020/49    
 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att fastställa ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning enligt 
föreliggande förslag, samt 
 
att den reviderade delegationsordningen gäller från och med 7 december 
2020. 
 
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  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Förslag till ändringar i delegationsordningen 

 
Beslutet skickas till 

 Sekretariatet 
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§ 234 
Dnr 2020/930    
 
Förordnande av ledamöter avseende icke delegeringsbara 
beslut enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 
och Lagen om vård av unga (LVU)  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att förordna nedanstående ledamöter i kommunstyrelsen, att fatta beslut på 
kommunstyrelsens vägnar enligt 6 §, 6 a §, 9 §, 11 § 1 och 2 st, 14 § 2 st 1 och 
2 p, 27 § 2 st, 43 § 2 st LVU (Lagen om vård av unga) och 13 § LVM (Lagen 
om vård av missbrukare),  
 
Viktoria Söderling (S) 
Kjell Hammerin (S) 
Åsa Sikberg (M) 
Linda Friberg (S) 
Alexander Karlsson (V) 
Joachim Stormvall (MP) 
Sara Näslund (L) 
Agnetha Andersson (V) 
Emma Lokander (M) 
Alfred Mujambere (L) 
Erica Aspgren Wallin (S) 
Erik Kolm (C) 
Carola Fredén (M) 
Lotta Carlberg (C). 
 
Reservation 
Joakim Larsson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Socialtjänstlagens begränsningar (10:4-6 SoL) innebär att i vissa frågor får 
beslut fattas endast av utskott och i vissa frågor av kommunstyrelsen i sin 
helhet. I 10 kap. 4 och 5 §§ SoL finns bestämmelser om vilka beslut som inte är 
möjliga att delegera till andra än utskott samt beslut som inte är delegerbara. I 
10 kap. 6 § SoL regleras den kompletterande beslutanderätten som innebär att 
kommunstyrelsens ordföranden enligt lag har rätt att fatta beslut i angivna 
frågor när kommunstyrelsens eller utskottets beslut inte kan avvaktas. Det är i 
dessa fall inte fråga om beslutad delegering utan beslutanderätten följer direkt 
genom lag. Kommunstyrelsen kan även förordna kompletterande beslutanderätt 
till annan ledamot. Ledamöter som förordnats ska vara namngivna.  
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Även enligt 6 kap. 39 § kommunallagen får kommunstyrelsen uppdra åt 
ordföranden eller annan ledamot att besluta i ärenden som är så brådskande att 
kommunstyrelsens beslut inte kan avvaktas.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Joakim Larsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska förordna även honom 
att fatta beslut på kommunstyrelsens vägnar enligt ovan. 
 
Bifall 
Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsen. 
 
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Joakim Larssons 
(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta liggande 
förslag. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Sekretariatet 
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§ 235 
Dnr 2020/821    
 
Rättelse av felaktigheter i Taxa för slamavgifter 2021  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
att anta uppdaterad Taxa för slamavgifter 2021 från och med 1 januari 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Felaktigheter har upptäckts i den nyligen antagna slamtaxan.  
Följande rader är felaktiga: 
 
Akuttömning inom 24 h 
under ordinarie arbetstid 

 per 
tömning 

 2400 

Akuttömning inom 24 h 
utanför ordinarie 
arbetstid 

 per 
timme 

2400 

 
Rättad taxa 
 
Akuttömning inom 24 h   per 

tömning 
3000 

Akuttömning inom 24 h 
utanför ordinarie 
arbetstid 

 per 
timme 

2400 

 
Ändringen ett är att beloppet ska vara med moms, dvs 2400 + 25% moms, 
vilket blir 3000 kronor 
 
Ändring två är att tjänsten och kostnaden är den samma både under och 
utanför ordinarie arbetstid. 
 
Beslutsunderlag  

 Missiv 
 Taxa för Slamavgifter 2021 

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
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 VD för Tierps Energi & Miljö AB   
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