
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

 2020-12-15  

 

Tid och plats 15 december 2020, kl. 18:00-20:40, ajournering 19:34-19:42, i 
Humlesalen/digitalt sammanträde, Tierp 

Paragrafer 111-131 

Utses att justera Lotta Carlberg, Börje Wennberg  

Tid och plats för justering 21 december klockan 08:00 i lilla A-salen, kommunhuset  

Beslutande    
 
 

Ledamöter 

 
Sara Sjödal (C) 
Erik Kolm (C) 
Lotta Carlberg (C) 
Yaqub Ahmed (C) 
Anna Ahlin (C) 
Anna Grimberg (C) 
Magdalena Ewert (C) 
Lars Lindgren (C) 
Helén Jaktlund (C) 
Mats Wikander (C)  
Lars–Göran Birkehorn–Karlsen (M) 
Åsa Sikberg (M) 
Sven Lokander (M) 
Carola Fredén (M) 
Emma Lokander (M) 
Ann–Kristin Ringefors (KD) 
Lars Svensk (KD) 
Joachim Stormvall (MP) 
Jenny Lundström (MP) 
Alfred Mujambere (L) 

Viktoria Söderling (S) 
Bengt–Olov Eriksson (S) 
Jonas Nyberg (S) 
Barbro Wiklund (S) 
Gunnar Jansson (S) 
Christina Svensson (S) 
Lars–Olof Färnström (S) 
Marie–Louise Rindå (S) 
Erica Aspgren Wallin (S) 
Oskar Nilsson (S) 
Christina Holmström (S) 
Torgny Helgesson (S) 
Linda Friberg (S) 
Alexander Karlsson (V) 
Agnetha Andersson (V) 
Emmanuel Nzisabira (V) 
Joakim Larsson (SD) 
Jonhas Åker (SD) 
Bengt Lindström (SD) 
Klas Jakobsson (SD) 
Per Karlsson (SD) §§ 111-124 
Rosa Ingeborg Malmberg (SD) 

Beslutande ersättare Filip Håkansson (C) 
Jessica Tindre Falk (M) 
Regina Birkehorn (M) 

Margaretha Magnusson (S) 
Börje Wennberg (S) 
Rickard Olsson (SD) 
Sofia Jakobsson (SD) 
Simon Brännström (SD) §§ 125-131 
 

Underskrifter  
 

Sekreterare 

Evelina Håkansson 
 

Ordförande 

Anna Ahlin 
 

Justerande  

Lotta Carlberg                  Börje Wennberg 
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Övriga närvarande  
 
 

Ersättare Anna Ohlström (C) 
Roger Henningsson Brander (C) 
Oskar Jonsson (MP) 
Brita Kajrup (MP) 
Sarah Näslund (L) 

Stefan K Andersson (S) 
Krister Andersson (V) 
Eva Berglund (V) 
Simon Brännström (SD) §§ 111-124 

Tjänstemän och övriga Evelina Håkansson, sekreterare 
Randi Graungaard, kommundirektör 
Patrik Norberg, Zoomansvarig/IT-stöd 
Raluca Borcan, Zoomansvarig/IT-stöd 
Annika Höök, telefonsupport  
Kristin Mosand Haakonsen, kameraansvarig för webbsändning 
Anders Badner, kommunikationsstrateg  
Göran Carlsson, ordförande revisionen §§ 111-126 
 
 
 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2020-12-21 Anslaget tas ner: 2021-01-12 

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

 
 Upprop 

 
  

 Val av två justerare samt 
tillkännagivande av tid och plats för 
justering av protokollet - Den 21 
december klockan 08:00 i lilla A-salen, 
kommunhuset 
 

  

§ 111 Godkännande av föredragningslistan 
 

2020/31  

§ 112 Anmälan av motioner 
 

2020/194  

§ 113 Anmälan av interpellationer 
 

2020/195  

§ 114 Svar på interpellationer 
 

2020/198  

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

2020/449  

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

2020/544  

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

2020/547  

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

2019/982  

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

2020/707  

§ 120 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel 
och dricksvatten 2021 
 

2020/704  

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

2020/705  

§ 122 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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§ 123 Taxa för nyttjande av kommunens mark 

2021-2024 
 

2020/815  

§ 124 Taxa för Slamavgifter 2021 
 

2020/821  

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

2020/885  

§ 126 Partistöd 2021 
 

2020/28  

§ 127 Återrapportering av 
kommunfullmäktiges beslut om 
uppdrag till kommunstyrelsen 2020 
 

2020/123  

§ 128 Redovisning av ej verkställda beslut 
BoU kvartal 3 2020 
 

2020/434  

§ 129 Redovisning av ej verkställda beslut 
AoO kvartal 3 2020 
 

2020/435  

§ 130 Försäljning av mark i Örbyhus 
Centrum, del av Libbarbo 8:1 
 

2020/953  

§ 131 Nomineringar till förordnanden och 
ersättare till den lokala 
säkerhetsnämnden vid Forsmarks 
kärnkraftverk för mandatperioden 1 
januari 2021 till och med 31 december 
2022 
 

2020/25  
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§ 111 
Dnr 2020/31    
 
Godkännande av föredragningslistan  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att ärende 6 – Anmälan av frågor och ärende 8 – Eventuella svar på frågor, 
stryks från föredragningslistan då inga frågor har lämnats in, samt 
 
att ärende 26 - Redovisning av inkomna beslut och skrivelser, stryks från 
föredragningslistan då inga handlingar har inkommit.  
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§ 112 
Dnr 2020/194    
 
Anmälan av motioner  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att överlämna de inlämnade motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande motioner har lämnats in:  

- Agera mot våld i nära relation - inför Huskurage – Agnetha 
Andersson (V) 

- Ansök om medlemskap i Klimatkommunerna – Alexander Karlsson  
(V) 

- Motion - Kärnvapenfri framtid - anslut till ICAN Cities Appeal – 
Alexander Karlsson (V), Agnetha Andersson (V), Emanuel 
Nzisabira (V). 

 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut 
 Inlämnade motioner 

 
Beslutet skickas till 

 Kommunstyrelsen 
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§ 113 
Dnr 2020/195    
 
Anmälan av interpellationer  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att de inlämnade interpellationerna får ställas.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande interpellationer har lämnats in: 

- Interpellation om gemensamhetsanläggning i Fågelsundet – 
Jonas Nyberg (S) 

- Interpellation om Fågelsundets avlopp och vatten – Jonhas Åker 
(SD). 

 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut 
 Inlämnade interpellationer 
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§ 114 
Dnr 2020/198    
 
Svar på interpellationer  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att följande interpellationer anses vara besvarade: 
 

- Interpellation om heltidsarbete för daglig verksamhet – Viktoria 
Söderling (S), dnr KS 2020/855 

- Interpellation om gemensamhetsanläggning i Fågelsundet – Jonas 
Nyberg (S), dnr KS 2020/948 

- Interpellation om Fågelsundets avlopp och vatten – Jonhas Åker 
(SD), dnr KS 2020/963. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Viktoria Söderling (S) har lämnat in en interpellation med frågor om 
heltidsarbete för daglig verksamhet. Interpellationen anmäldes till 
kommunfullmäktige den 3 november 2020 och besvaras nu av ordförande i 
utskottet arbete och omsorg, Åsa Sikberg (M).   
 
Jonas Nyberg (S) har lämnat in en interpellation med frågor om 
gemensamhetsanläggning i Fågelsundet. Interpellationen anmäls och 
besvaras av ordförande i utskottet samhällsbyggnad, Jenny Lundström (MP) 
under sammanträdet.   
 
Jonhas Åker (SD) har lämnat in en interpellation med frågor om 
Fågelsundets avlopp och vatten. Interpellationen anmäls och besvaras av 
ordförande i kommunstyrelsen, Sara Sjödal (C) under sammanträdet.  
 
Yttrande 
Viktoria Söderling (S), Åsa Sikberg (M), Jonas Nyberg (S), Jenny 
Lundström (MP), Jonhas Åker (SD) och Sara Sjödal (C) yttrar sig.  
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Beslutsunderlag  
 Förslag till beslut 
 Svar på interpellation om heltidsarbete för daglig verksamhet 
 Interpellation om heltidsarbete för daglig verksamhet – Viktoria 

Söderling (S) 
 Svar på interpellation om gemensamhetsanläggning i Fågelsundet 
 Interpellation om gemensamhetsanläggning i Fågelsundet– Jonas 

Nyberg (S)  
 Svar på interpellation om Fågelsundets avlopp och vatten 
 Interpellation om Fågelsundets avlopp och vatten – Jonhas Åker 

(SD)
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§ 115 
Dnr 2020/449    
 
Svar på motion - En dator till varje elev, Christina Holmström (S)  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att anse motionen vara besvarad. 
 
Reservation 
Joakim Larsson (SD), Jonhas Åker (SD), Bengt Lindström (SD), Klas 
Jakobsson (SD), Per Karlsson (SD), Rosa Ingeborg Malmberg (SD), 
Rickard Olsson (SD) och Sofia Jakobsson (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.  
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Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Joakim Larsson (SD) yrkar att motionen ska avslås.  
 
Viktoria Söderling (S) yrkar att motionen ska bifallas.  
 
Bifall  
Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Yttrande 
Christina Holmström (S) yttrar sig.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunfullmäktige. 
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag, Joakim Larssons (SD) 
yrkande och Viktoria Söderlings (S) yrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt liggande förslag. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 226/2020 
 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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§ 116 
Dnr 2020/544    
 
Svar på motion - Gratis mensskydd, Agnetha Andersson (V)  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
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. 
 
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 
Agnetha Andersson (V) yrkar att motionen ska bifallas.  
 
Tilläggsyrkande 
Viktoria Söderling (S) yrkar att menskoppar årligen ska delas ut till alla 
tjejer i årskurs 8.  
 
Bifall 
Emma Lokander (M) och Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till liggande 
förslag.  
 
  

12



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

 
2020-12-15  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

Avslag  
Sara Sjödal (C), Lotta Carlberg (C) och Emma Lokander (M) yrkar avslag 
till Viktoria Söderlings (S) tilläggsyrkande.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunfullmäktige. 
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Agnetha Anderssons 
(V) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt liggande 
förslag. 
 
Alexander Karlsson (V) begär omröstning. 
 
Beslutsgång omröstning 
Följande omröstningsproposition godkänns: 

- Den som vill avslå motionen röstar ja 
- Den som vill bifalla motionen röstar nej 

 
Omröstning verkställs och kommunfullmäktige beslutar enligt liggande 
förslag, att avslå motionen. (Omröstningsprotokoll/bilaga/). 
 
Resultat: 
Ja – 31 röster 
Nej – 18 röster 
  
Beslutsgång tilläggsyrkande 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunfullmäktige. 
 
Ordförande ställer proposition på avslag och bifall till Viktoria Söderlings 
(S) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
tilläggsyrkandet.  
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 227/2020 
 Förslag till beslut – Svar på motion – Gratis mensskydd 
 Motion – Gratis mensskydd, Agnetha Andersson (V) 

 
Beslutet skickas till 

 Motionären 
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§ 117 
Dnr 2020/547    
 
Svar på motion - Ätbara parker, Alexander Karlsson (V)  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med beaktande av nedanstående tillstyrka motionen. 
 
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 motionen ska avslås.  
 
Bifall 
Alexander Karlsson (V) och Jenny Lundström (MP) yrkar bifall till liggande 
förslag.  
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Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunfullmäktige. 
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Jonhas Åkers (SD) 
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt liggande förslag. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 228/2020 
 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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§ 118 
Dnr 2019/982    
 
Svar på motion - Mäta drogförekomst i avloppsvatten, Jonhas 
Åker (SD)  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 
 
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. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkade 
Jonhas Åker (SD) yrkar att motionen ska bifallas.  
 
Bifall 
Jenny Lundström (MP), Emma Lokander (M) och Sara Sjödal (C) yrkar 
bifall till liggande förslag.  
 
Yttrande 
Simon Brännström (SD) yttrar sig.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunfullmäktige. 
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Jonhas Åkers (SD) 
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt liggande förslag. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 229/2020 
 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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§ 119 
Dnr 2020/707    
 
Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa 2021  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
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 
 Beslut kommunstyrelsen § 220/2020 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Planering och Myndighet 
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§ 120 
Dnr 2020/704    
 
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten 2021  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
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. 
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Beslutsunderlag  
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten 2021 
 Beslut utskottet samhällsbyggnad § 147/2020 
 Beslut kommunstyrelsen § 221/2020 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten 
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§ 121 
Dnr 2020/705    
 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen 2021  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
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. 
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Beslutsunderlag  
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt 

strålskyddslagen 2021 
 Beslut utskottet samhällsbyggnad § 148/2020 
 Beslut kommunstyrelsen § 222/2020 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Miljö- och hälsoskydd 
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§ 122 
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  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
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 
 Beslut kommunstyrelsen § 223/2020 

 
Beslutet skickas till 

 Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten 
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§ 123 
Dnr 2020/815    
 
Taxa för nyttjande av kommunens mark 2021-2024  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
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 
 Beslut kommunstyrelsen § 224/2020 

 
Beslutet skickas till 

 Ekonomichef 
 Chef Tillväxt och samhällsbyggnad 
 Chef Förvaltning och genomförande 
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§ 124 
Dnr 2020/821    
 
Taxa för Slamavgifter 2021  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
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  

 Beslut kommunstyrelsen § 235/2020 
 Missiv 
 Taxa för Slamavgifter 2021 

 
Beslutet skickas till 
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 Kommundirektör 
 VD för Tierps Energi & Miljö AB   
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§ 125 
Dnr 2020/885    
 
Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
  
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med motiveringen att det nya 
förslaget ska innehålla stimulans för att öka antalet barn i förskolan samt 
förslag på hur barn som får syskon kan behålla sin fritidsplats men med 
minskat antal timmar.  
 
Reservation  
Sara Sjödal (C), Erik Kolm (C), Lotta Carlberg (C), Yaqub Ahmed (C), 
Anna Ahlin (C), Anna Grimberg (C), Magdalena Ewert (C),  
Lars Lindgren (C), Helén Jaktlund (C), Mats Wikander (C),  
Filip Håkansson (C), Lars–Göran Birkehorn–Karlsen (M), Åsa Sikberg (M), 
Sven Lokander (M), Carola Fredén (M), Emma Lokander (M),  
Jessica Tindre Falk (M), Regina Birkehorn (M),  
Ann–Kristin Ringefors (KD), Lars Svensk (KD), Joachim Stormvall (MP), 
Jenny Lundström (MP) och Alfred Mujambere (L) reserverar sig till förmån 
för kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
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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Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Viktoria Söderling (S) yrkar att återremittera förslaget på nya riktlinjer och 
återkomma med ett förslag som innehåller stimulans för att öka antalet barn 
i förskolan samt förslag på hur barn som får syskon kan behålla sin 
fritidsplats men med minskat antal timmar.  
 
Bifall  
Lotta Carlberg (C), Joakim Larsson (SD) och Emma Lokander (M) yrkar 
bifall till liggande förslag.  
 
Alexander Karlsson (V) yrkar bifall till Viktoria Söderlings (S) yrkande.  
 
Yttrande 
Barbro Wiklund (S) och Christina Holmström (S) yttrar sig.  
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunfullmäktige. 
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras under 
sammanträdet eller återremitteras enligt Viktoria Söderlings (S) yrkande och 
finner att ärendet ska avgöras under sammanträdet. 
 
Viktoria Söderling (S) begär omröstning. 
 
Beslutsgång omröstning 
Följande omröstningsproposition godkänns: 

- Den som vill att ärendet avgörs under sammanträdet röstar ja 
- Den som vill återremittera ärendet röstar nej 

 
Omröstning verkställs och kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska 
återremitteras med stöd av regler gällande minoritetsåterremiss. 
(Omröstningsprotokoll/bilaga/). 
 
Resultat: 
Ja – 31 röster 
Nej – 18 röster 
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Beslutsunderlag  
 Handläggares utlåtande 
 Dokumentet Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och 

pedagogisk omsorg. 
 Beslut utskottet barn och ungdom § 234/2020 
 Beslut kommunstyrelsen § 225/2020 

 
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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§ 126 
Dnr 2020/28    
 
Partistöd 2021  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
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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Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Bifall 
Saras Sjödal (C) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Yttrande  
Börje Wennberg (S) yttrar sig.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Inkomna redovisningar från:  

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

 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 86/2020 
 Beslut kommunstyrelsen § 230/2020 

 
Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 
 Redovisningsansvarig i respektive parti 
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§ 127 
Dnr 2020/123    
 
Återrapportering av kommunfullmäktiges beslut om uppdrag till 
kommunstyrelsen 2020  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga återrapporteringen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap. 4 - 5 §§ ska nämnderna redovisa 
till fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har 
lämnat till dem med stöd av 5 kap. 2 och 4 §§. 
 
Verkställande av kommunfullmäktiges beslut återrapporteras till fullmäktige 
två gånger om året. I rapporteringen redovisas samtliga uppdrag som är 
pågående, ej ännu verkställda eller sedan senaste rapporteringen, slutförda. 
Rapporteringen sker två gånger per år, i juni och i december. 

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

2019-11-05 
§ 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. 
 
Beslutsunderlag  

 Beslut kommunstyrelsen § 219/2020 
 
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. 

40



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

 
2020-12-15  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 128 
Dnr 2020/434    
 
Redovisning av ej verkställda beslut BoU kvartal 3 2020  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
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. 
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Beslutsunderlag  
 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Beslut utskottet barn och ungdom § 235/2020 
 Beslut kommunstyrelsen § 231/2020 

 
Beslutet skickas till 

 Kvalitet och strategisk utveckling 
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§ 129 
Dnr 2020/435    
 
Redovisning av ej verkställda beslut AoO kvartal 3 2020  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
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.  

- Korttidsvistelse enligt LSS i form av stödfamilj. Beslutsdatum: 
2020-01-14. Familjehemskonsultenter arbetar med att hitta en 
passande stödfamilj. 
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- 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 
 Beslut kommunstyrelsen § 232/2020 

 
Beslutet skickas till 

 Kvalitet och strategisk utveckling 
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§ 130 
Dnr 2020/953    
 
Försäljning av mark i Örbyhus Centrum, del av Libbarbo 8:1  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att försäljning av mark i Örbyhus centrum, DP 364, sker i enlighet med 
köpekontraktet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den nya detaljplanen över Örbyhus centrum, DP 364, vann laga kraft i juni 
2020, och har initierats av AB Tierpsbyggen för att kunna bygga fler 
hyresbostäder på orten då efterfrågan på bostäder är stor. 
 
Beslutsmotivering  
Tomtmarken i detaljplanen värderades i april 2020 inför den kommande 
försäljningen. I värdeutlåtandet har tagits hänsyn till byggrätter enligt 
detaljplanen då dessa har en större påverkan än tomtytans storlek. Värdet 
uppskattades då till 6,5 mkr under förutsättning att fastigheten är byggklar 
inför bygglovsansökan, d v s att fastigheten är avstyckad och kostnaden för 
lantmäteriförrättningen tas av kommunen 
 
Barnrättskonsekvenser 
AB Tierpsbyggens ambition är att bygga hyresbostäder i området, i olika 
storlekar. Här ges möjlighet även för barnfamiljer att bo på centralt läge 
med närhet till förskola, skola, simhall, sporthall, is-rinkar och möjligheter 
till utelek. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Försäljningspriset baseras på värdeutlåtandet, 6,5 mkr, med avdrag för 
bokfört värde om 25 tkr samt kostnad för lantmäteriförrättning bedömd till 
ca 150 tkr, ger detta ett resultat på 6,3 mkr till ansvar 13103 Chef 
förvaltning och genomförande, vht 2100, Markförsörjning. 
 
I lantmäteriförrättningen tillkommer kostnader för fastighetsregleringar 
gällande allmän platsmark – försäljning och inlösen av mark inom 
detaljplanen. Utgifter för viss infrastruktur tillkommer framledes som 
investering; utbyggnad och omdaning av lokalgata, vändzon och parkering 
mot idrottshallen. Dessa kostnader och intäkter är svårbedömda för dagen. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Bifall  
Sara Sjödal (C) yrkar bifall till liggande förslag.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Köpekontrakt inklusive fastighetskarta 
 DP-karta 
 Värdeutlåtande 
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 96/2020  
 Beslut kommunstyrelsen § 236/2020 

 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 Ekonomichef 
 Chef Medborgarservice 
 Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
 Ekonom Samhällsbyggnadsenheten 
 Chef Förvaltning och genomförande 
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§ 131 
Dnr 2020/25    
 
Nomineringar till förordnanden och ersättare till den lokala 
säkerhetsnämnden vid Forsmarks kärnkraftverk för 
mandatperioden 1 januari 2021 till och med 31 december 2022  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att nominera följande förordnanden och ersättare till den lokala 
säkerhetsnämnden vid Forsmarks kärnkraftverk, under perioden 1 januari 
2021 till och med 31 december 2022; 
 
Förordnanden 
Lotta Carlberg (C) 
Jessica Tindre Falk (M) 
Margaretha Magnusson (S) 
 
Ersättare 
Lars Lindgren (C) 
Sara Nordfors (L) 
Lars-Olof Färnström (S) 
 
Sammanfattning av ärendet 
I lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet finns krav på att det ska finnas 
en lokal säkerhetsnämnd som ska ges insyn i säkerhets- och 
strålskyddsarbetet vid de kärntekniska anläggningarna i och runt 
kommunen. 
 
Mandatperioden för den lokala säkerhetsnämnden vid Forsmarks 
kärnkraftverk löper ut den 31 december 2020. Därför är det tid för ny 
nominering av förordnanden och ersättare till den lokala säkerhetsnämnden 
vid Forsmarks kärnkraftverk. Den nya mandatperioden kommer gälla till 
och med 31 december 2022. 
 
Yttrande 
Sara Sjödal (C), Emma Lokander (M), Viktoria Söderling (S) och Alfred 
Mujambere (L) yttrar sig.   
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Beslutsunderlag  
 Inkommen begäran om förordnanden och ersättare till lokala 

säkerhetsnämnden vid Forsmarks kärnkraftverk 
 Förslag till beslut 
 Nomineringar från gruppledare 

 
Beslutet skickas till 

 Berörda ledamöter 
 Regeringskansliet, miljödepartementet  
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