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Innehållsförteckning
Paragraf Rubrik

Dnr

Val av justerare - Joakim Larsson
§ 32

Godkännande av föredragningslistan

2020/32

§ 33

08:00 Information - Tierps Energi och
Miljö AB och Tierps
kommunfastigheter AB

2020/33

§ 34

08:30 Stipendier och utmärkelser 2020

2020/327

§ 35

Lokal trafikföreskrift Kulturhuset
Möbeln

2020/437

§ 36

Vendelbadet

2020/369
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§ 32
Dnr 2020/32

Godkännande av föredragningslistan
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna föredragningslistan med följande revideringar:


Information från Tierps kommunfastigheter AB flyttas till
nästkommande sammanträde.

Ordförande sign
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§ 33
Dnr 2020/33

Information - Tierps Energi och Miljö AB
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Tomas Ulväng, VD Tierps Energi och Miljö AB informerar om nuläget
inom bolaget.
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§ 34
Dnr 2020/327

Stipendier och utmärkelser 2020
Anmälan av jäv

Sara Sjödal (C) anmäler jäv och deltar inte i diskussion och beslutet
avseende utmärkelsen Årets Eldsjäl.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att tilldela Diabetesmammorna utmärkelsen Årets Eldsjäl,
att utse Strömsbergs bruks samarbetskommitté till årets kulturpristagare,
att utse Karin Willén som Tierps kommuns arbetsstipendiat för konstnärlig
verksamhet,
att utse Naturskyddsföreningen i Tierp till mottagare av Årets miljöpris.
Sammanfattning av ärendet

En arbetsgrupp av tjänstemän på Kultur och fritid har tittat på inkomna
nomineringar och ansökningar och har efter detta tagit ett beslut om att
föreslå enligt ovan. Ordförande från Utskottet barn och ungdom Lotta
Carlberg (C) har varit rådgivande i alla beslut utom för utmärkelsen Årets
Eldsjäl på grund av jäv.
Årets Eldsjäl avser att uppmuntra och uppmärksamma en ideell ledare som
gjort betydelsefulla insatser för barn/ungdomar/föreningar inom
idrott/fritid/naturverksamhet i Tierps kommun och som fungerar som en god
förebild. Prissumman är 10 tkr.
Kulturpriset är en hedersbetygelse till en person eller grupp som visat
framstående förmåga eller gjort uppmärksammade och allmänt erkända
insatser på det kulturella området.
Arbetsstipendiet har som syfte att ge konstnärer eller kulturarbetare
möjlighet att under en begränsad tid arbeta med förnyelse och utveckling av
sitt konstnärskap. Arbetet/projektet ska även bredda och stärka kulturlivet i
kommunen. Stipendiet uppgår till max 50 tkr och utses enligt ett
juryförfarande bestående av tre ledamöter.
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Miljöpriset är avsett att stödja och uppmuntra engagerade föreningar,
organisationer, enskilda kommuninvånare, företag, skolklasser m.fl. för att
uppmärksamma och stimulera kreativitet på miljöområdet som leder till
hållbar utveckling, minskad miljöpåverkan eller till en förbättrad livsmiljö.
Prissumman är 15 tkr.
Beslutsmotivering

Eldsjäl
Diabetesmammorna har sedan 2012 arbetat aktivt för att främja barn med
typ 1-diabetes. De har bland annat anordnat kollon som givit barnen
möjlighet att känna gemenskap med andra som lever med samma
förutsättningar och stärka barnens självkänsla. Deras arbete har också
underlättat för föräldrar till barn med diabetes genom fortbildning och
skapade tillfällen för att knyta nya kontakter och byta erfarenheter med
varandra.
Kulturpris
Strömsbergs bruks samarbetskommitté har under flera år satsat på att
utveckla Strömsbergs bruk som besöksmål och en mötesplats för
kommunens invånare. Genom ett föredömligt samarbete mellan flera
föreningar har de skapat ett program som sträcker sig över hela året, med
allt från konstrundor, musikevenemang och kulturhistoriska visningar.
Kommittén har varit drivande och tagit många initiativ i arbetet med
kanotleden, de jobbar även aktivt med Kulturarvstrappan samt med
restaureringar av bruksmiljön.
Arbetsstipendium
Konstnären Karin Willén tilldelas Tierps kommuns arbetsstipendium för
konstnärlig verksamhet, för sitt undersökande projekt av skogen kring
Hållnäshalvön. Fokus är skogen som spelplats för paradoxala och
motstridiga berättelser, kunskaper och relationer. Relationen mellan skog,
människor, skogsbruk och bygd. Genom arrangerade samtal vill Karin
Willén lyfta personliga berättelser om skogen i Hållnäs med en förväntan
om att fånga ett samband mellan äldre och yngre generationer. Resultatet
blir ett filmat material som kommer att presenteras offentligt i Tierps
kommun.
Karin Willén (f. 1962) är utbildad vid bl.a. Kungl. Konsthögskolan i
Stockholm. Hon har varit anlitad för både utställningar, evenemang och
forskningsprojekt av bl.a. Statens konstråd, Marabouparken, Stockholms
stad och Linköpings länsmuseum. 2006 fick hon Stockholms arkitekters pris
och hon har även varit ordförande i Konstnärernas Riksorganisation. Som
konstnär arbetar Karin med teman som miljö, kärnkraft och politik och har
bedrivit undersökande projekt och publicerat 2 konstböcker om området
kring Forsmark.
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Miljöpris
I snart 50 år har Naturskyddsföreningen i Tierp varit en handlingskraftig
förening som sprider kunskap om natur och miljö genom ett varierat
program för allmänheten. Genom verksamhet som "Natursnokarna" för
barn, sitt arbete med evenemang och naturguidningar bidrar de till
människors kunskap om natur och miljöfrågor. Föreningen är en viktig
samhällsaktör och strävar efter att möjligheten till en långsiktigt hållbar
miljö förbättras.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas så barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Rambudget för Kultur och fritid.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Karin Willéns ansökan till arbetsstipendium

Beslutet skickas till



Kultur och fritid
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§ 35
Dnr 2020/437

Lokal trafikföreskrift Kulturhuset Möbeln
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att besluta om lokal trafikföreskrift 0360 2020:00130 för Kulturhuset
möbelns innergård utmed Grevegatan i Tierp.
Sammanfattning av ärendet

Kulturhuset möbeln har genomgått en ombyggnation av dess utemiljö, med
syfte att öppna upp ytan för gående och göra kulturhuset till en mötesplats
även utomhus. Innergården är projekterad för att stänga ute motordriven
trafik, såväl i konstruktion som i utseende. Denna föreskrift stödjer denna
projektering och legitimerar befintlig skyltning om motortrafik förbjuden på
Möbelns innergård.
Barnrättskonsekvenser

Denna reglering av Möbelns innergård kommer gynna många unga
medborgares vistelse. Dels ligger innergården mellan Centralskolan och
tågstationen i Tierp, vilket gör den till en naturlig passage för många
skolungdomar. Sedan är innergården utformad med bland annat skatepark
vilkens målgrupp är yngre besökare, som även de gynnas av att inte behöva
dela utrymmet med motortrafik.
Beslutsmotivering

Utemiljön vid kulturhuset är projekterad tillsammans med kultur och fritids
personal som har sin arbetsplats i Möbeln, med det kommunala
fastighetsbolaget som parallellt med utemiljöns projekt byggde om
byggnaden samt Samhällsbyggnad som ägde projekteringen. Att stänga ute
motordrivna fordon är förankrat i samtliga berörda arbetsgrupper, då det
anses trafiksäkra miljön för samtliga besökare till kulturhuset samt dess
utemiljö.
Beslutsunderlag




Handläggarens Tjänsteutlåtande
Lokal trafikföreskrift Kulturhuset Möbeln 0360 2020.00130

Beslutet skickas till



Samhällsplanerare för infrastruktur och hållbarhet
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§ 36
Dnr 2020/369

Vendelbadet
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta ge
kommundirektören i uppdrag
att i samverkan med medborgare och organisationer i Örbyhus, Tobo och
Vendel utreda behov, prioritering och inriktning för utveckling av befintlig
fritids- och rekreationsanläggning i Örbyhus centrum,
att med bakgrund i ovanstående presentera förslag som är kostnadsberäknat
för politiskt ställningstagande,
att genomförande av dialoger och framtagande av underlag ska ske inom
Samhällsbyggnads och Kultur och Fritids befintliga ramar.
Reservation

Jonas Nyberg (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet

Örbyhus är idag under utveckling, främst på grund av att en ny detaljplan
förväntas vinna laga kraft under sommaren 2020 vilket medför möjligheter
till attraktivt boende i Örbyhus centrum. Ett nytt område planeras i yttre
delen av Örbyhus för både flerfamiljshus och villor. Både de nya områden
som är under utveckling har mycket kort avstånd till Örbyhus centrum och
befintlig fritids- och rekreationsanläggning.
Den befintliga fritids- och rekreationsanläggningen i Örbyhus centrum har
funnits i ca 50 år. Det nyttjas flitigt av ortsborna, men även av andra.
Synpunkter har framförts att det finns en lokal vilja och önskemål att
utveckla området, både i skick samt funktioner.
I den lokalekonomiska analys som organisationen Örbyhus, Tobo och
Vendel (ÖTV) nyss har slutfört lyfts också bland annat fram att Vendelbadet
fyller en funktion som varande en viktig mötesplats.
För utebadet har en undersökning genomförts av Tierps kommunfastigheter
AB, den påvisar att det förekommer stort läckage av klorerat vatten från
badet. Enligt TKAB bedöms badet inte vara säkert att nyttja i nuläget.
Befintlig ishockeyrink samt boulebana behöver utvecklas på annan del av
området i samband med att flerfamiljshus byggs i centrum.
Ordförande sign

Justerare sign

9

Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-05-05
Barnrättskonsekvenser

Tillgången till fritidsaktiviteter är oerhört viktig för barn och unga.
Beslutsmotivering

För boende i Örbyhus är bevarande av bland annat badet oerhört viktigt.
Bedömningen är att möjligheten till ett aktivt fritidsliv även kommer vara
viktigt för ortens attraktivitet i förhållande till inflyttning. Likväl som
befintlig badanläggning skapar attraktivitet är även idrottshall, café,
boulebana, ishockeyrink och ytor för uteaktiviteter viktiga delar för
medborgarnas sociala hållbarhet och folkhälsa.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Jonas Nyberg (S) anmäler att han har ett blankt yrkande avseende att-sats tre
och ämnar återkomma till kommunstyrelsen med förslag.
Beslutsgång

Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av utskottet.
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och Jonas Nybergs (S)
yrkande och finner att utskottet beslutar enligt liggande förslag.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Genomförande av dialoger och framtagande av underlag bedöms kunna ske
inom Samhällsbyggnads och kultur och Fritids befintliga ramar.
Beslutet skickas till




Verksamhetschef Kultur och fritid
Chef Samhällsbyggnad
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