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Dokumentnamn 

Tjänsteutlåtande 
  

 Datum Diarienummer 

/Dokumentdatum/ /Ärendebeteckning/

  
  
   
  
    

 

/Ärendemening/ 
 
Förslag till beslut 

Såhär ska att-satserna formuleras: 

Utskottet xxx beslutar 

att xxx. 

Vidare till KS: 

Utskottet xxx föreslår kommunstyrelsen besluta  

att xxx. 

Vidare till KF: 

Utskottet xxx föreslår kommunstyrelsen hemställa kommunfullmäktige 

besluta 

att xxx. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Här ska hela ärendet sammanfattas så att det går att förstå utan att läsa 

eventuella bilagor. Max en halv A4. Om ärendet är ett remissvar räcker det 

med en kort redogörelse över kommunens svar samt vilken instans som 

remissen kommer ifrån. Remissvaret ska skrivas i en annan mall. Om det 

är ett långt yttrande ska det skrivas i samma mall som remissvaret. 

 
Beslutsmotivering 

Rubriken kan tas bort om det är uppenbart omotiverat att ha den med. Det 

är viktigt att öppet redovisa skälen för beslutet för att det ska vara möjligt 

att förstå hur relevanta fakta har tolkats och värderats. Beslutsmotiveringen 

bidrar bland annat till att medborgare förstår varför ett visst beslut har 

tagits. 

 
Barnrättskonsekvenser 

Rubriken får inte tas bort. Om bedömningen är att barn och unga inte 

kommer att påverkas av beslutet ska detta uttalas med formuleringen 

”Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 

beslutet.” Beskriv annars barnrättskonsekvenserna om unga och barn 

påverkas av beslutet. Till exempel, är det säkerställt att barnens bästa har 

beaktats i ärendet? Hur har barn och unga som berörs av ärendet fått 

komma till tals och har deras synpunkter uppmärksammats? 

 
Mål och uppdrag 



2 (2)  

 

   

 

Rubriken kan tas bort om ärendet inte kan kopplas till något mål eller 

särskilt uppdrag. Annars ska här anges vilket eller vilka delmål som 

beslutet bidrar till att uppfylla på sikt. Om beslutet också, eller endast, 

berör ett särskilt uppdrag i budgeten skriver du det. 

 

Två exempel:  

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 3.2 Säkerställa ett tillgängligt 

friluftsliv för alla, oavsett rörelseförmåga och 11.5 Säkerställa 

möjligheten till tätortsnära friluftsliv.  

- Beslutet bidrar till uppdrag 6.5.a Fortsätta arbetet med att digitalt 

marknadsföra de utflyktsmål som finns i kommunen.  

 

Delmålen och de särskilda uppdragen finns i sin helhet i dokumentet ”Plan 

för Tierps kommun ekonomi och verksamhet” på tierp.se 

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Rubriken kan tas bort om det inte finns några ekonomiska konsekvenser. 

Beskriv vilka ekonomiska konsekvenser beslutet får och varifrån pengar 

tas för finansiering. 

 
Beslutsunderlag 

• Ange beslutsunderlagen i punktlista här. ”Handläggarens 

tjänsteutlåtande” ska alltid vara det som ligger överst. 

 
Beslutet skickas till 

• Ange i punktlista slutmottagare av beslutet tex 

Ekonomienheten/Aktuell myndighet 

 

I tjänsten  

 

/HandläggareNamn/ 

/HandläggareTitel/ 

/Enhet/ 

 

 

 


