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TIERPS
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

KOMMUN

Beslutande

2017-05-16

Bengt-Olov Eriksson (S) ordförande
Jonas Nyberg (S)
Viktoria Söderling (S)
Catarina Deremar (C) § § 35, 45, 47
Daniel Blomstedt (M)
Sara Sjödal (C) § § 36-44, 46, 48-57

Närvarande
tjänstgörande
ersättare
Närvarande ej
tjänstgörande
ersättare

Övriga
närvarande

Ordf sign

Yvette Axelsson, kommunchef
Anna Trankell, sekreterare
Sofia Nohrstedt, verksamhetschef Kultur och fritid, § 37-40
Roger Kjettselberg, VD AB Tierpsbyggen och Tierps kommunfastigheter AB, § 35
Anders Norrström, ekonomichef AB Tierpsbyggen och Tierps kommunfastigheter
AB, § 35
Andreas Aller, projektledare distributionscentral, § 36
Ulf Sandell, upphandlingschef, § 45 och 47
Helena Carlsson, verksamhetschef Vård och omsorg, § 45 och 47

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 35
Information - AB Tierpsbyggen och Tierps kommunfastigheter AB
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Enligt ägardirektiven ska AB Tierpsbyggen minst två gånger per år
informera arbetsutskottet om sin verksamhet. VD Roger Kjettselberg och
ekonomichef Anders Norrström informerade om vad som är på gång inom
Tierpsbyggen och Tierps kommunfastigheter samt redovisade 2016 års
bokslut.

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

rUldragsbestyrkande
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Dnr KS 2017.443

§ 36

Information — Utredning distributionscentral i Östhammars och Tierps
kommuner
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
År 2015 togs beslut i kommunstyrelserna i Östhammars kommun och i
Tierps kommun att utreda möjligheten att starta en gemensam
distributionscentral.
Syftet med utredningen var att ta fram ett underlag som kan peka på bland
annat vilka ekonomiska konsekvenser en distributionscentral ger och vilka
möjligheter det ger för mindre-medelstora företag inom kommunerna att
leverera livsmedel till kommunerna. Utredningen skulle också visa, om
möjligt, vilka miljöbesparingar som kan göras och hur säkerheten kring
leveransplatser påverkas. Utredningen har enligt uppdrag fokuserats på
inkommande transporter och leveranser av livsmedel in till och inom
kommunerna.

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr Ks 2017.383

Årets eldsjäl 2017

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att anta 2017 års mottagare av utmärkelsen Årets eldsjäl enligt förslaget.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har § 14/2008 beslutat om regler för pris och
stipendier avseende Årets eldsjäl, Kulturpris och Kulturstipendium.
Syftet med utmärkelsen årets eldsjäl är att uppmuntra och uppmärksamma
en ideell ledare som gjort betydelsefulla insatser för barn, ungdomar,
förening inom idrott, fritid och/eller naturverksamhet i kommunen och som
också fungerar som en god förebild.
Utmärkelsen består av diplom och en prissumma om 15 000 kronor.
Sofia Nohrstedt, kultur-och fritidschef, gick igenom de inkomna
nomineringarna. Vid förslagstidens utgång hade ett förslag inkommit på
mottagare av årets eldsjäl 2017.
Beslut skickas till
Kultur och Fritid

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2017.380

§ 38
Kulturpris 2017

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att anta 2017 års mottagare av kulturpriset enligt förslaget.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har § 14/2008 beslutat om regler för pris och
eldsjäl, Kulturpris och Kulturstipendium.
stipendier avseende ts
Åre
Syftet med kulturpriset är en hedersbetygelse till person eller grupp som
visat framstående förmåga eller gjort uppmärksammade och allmänt
erkända insatser på det kulturella området.
Kulturpriset består av diplom och ett konstverk med anknytning till Tierps
kommun.
Sofia Nohrstedt, kultur-och fritidschef, gick igenom de inkomna
nomineringarna. Vid förslagstidens utgång hade fyra förslag inkommit på
mottagare av kulturpriset 2017.
Beslut skickas till
Kultur och Fritid

Ordl sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr Ks 2017.378

39
Kulturstipendium 2017

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att anta 2017 års mottagare av Tierps kommuns kulturstipendium enligt
förslaget.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har § 14/2008 beslutat om regler för pris och
ts eldsjäl, Kulturpris och Kulturstipendium.
stipendier avseende Åre
Syftet med stipendiet avser att stödja och stimulera lokalt verksamma
personer eller grupper inom kulturområdet (litteratur, musik, konst,
konsthantverk, teater, film, dans, foto, bildningsverksamhet, kulturmiljövård
etc.).
Stipendiesumman är 15 000 kr.
Sofia Nohrstedt, kultur-och fritidschef, gick igenom de inkomna
nomineringarna. Vid förslagstidens utgång hade det inkommit sex förslag på
mottagare av 2017 års kulturstipendium.
Beslut skickas till
Kultur och Fritid

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr Ks 2017.379

Miljöpris 2017
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att anta 2017 års mottagare av Tierps kommuns miljöpris enligt förslaget.
Bakgrund
Tierps kommuns miljöpris är avsett att stödja och uppmuntra engagerade
föreningar, organisationer, enskilda kommuninvånare, företag, skolklasser
med flera. Syftet är att uppmärksamma och stimulera kreativitet på
miljöområdet som leder till hållbar utveckling, minskad miljöpåverkan eller
till en förbättrad livsmiljö till exempel genom estetiska förbättringar i
landskapsbilden.
Prissumman uppgår till 15 000 kronor.
Vid förslagstidens utgång hade det inkommit fyra förslag på mottagare av
2017 års Miljöpris.
Beslut skickas till
Kultur och fritid

Ordf sign

Justerandes sign

9
1
(

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr Ks 2017.363

§ 41

Hastighetsbegränsning på väg 714 från Läby till Bergby

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att anta yttrandet, samt
att översända yttrandet till Länsstyrelsen Uppsala län.
Bakgrund
Länsstyrelsen har tagit emot en ansökan om sänkt hastighet på väg 714.
Länsstyrelsen önskar att kommunen yttrar sig över den inkomna ansökan.
Ansökan kommer från två personer boende efter väg 714. De har ansökt om
sänkt hastighet från nuvarande 70 km/h till 30 km/h, alternativt 50 km/h på
väg 714 från Läby till Bergby. Av ansökan framkommer att fordon dagligen
kör förbi deras utfart i höga hastigheter. Fordon från Läby är svåra att
upptäcka.
Väg 714 är en statlig väg och enligt Trafikverkets mätningar uppgår
årsdygnstrafiken till 750 fordon per dygn.
Beslutsunderlag
• Länsstyrelsen i Uppsala län — Begäran om yttrande; ansökan om
sänkt hastighet på väg 714
• Ansökan om lokal trafikföreskrift på väg 714
Motivering
Kommunens bedömning är att eftersom sikten mot fastigheten skyms av
granar i norrgående riktning kan det vara befogat att utöka sträckan med
högsta tillåtna hastighet 50 km/h förbi fastigheten. I södergående riktning är
det god sikt och därför föreslås denna riktning behålla nuvarande
hastighetsgräns på 70 km/h.
Beslut skickas till
Trafikingenjör
Chef Samhällsbyggnad

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr Ks 2017.444

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Alvägen, Örbyhus

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att införa trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Alvägen, Örbyhus.

Bakgrund
I och med nio nya tomter på Alvägen i Örbyhus behöver kommunen
genomföra åtgärder i korsningen Tegelsmoravägen/Alvägen för att förbättra
trafiksäkerheten.
Motivering
Korsningen Alvägen/Tegelsmoravägen har idag dålig

sikt. Kommunen vill
därför se att Vinkelvägen används som in- och utfartsväg till det nya
bostadsområdet istället för Alvägen.

De boende i området har fått ta ställning till om de föredrar enkelriktning
eller genomfartsförbud. Den trafiklösning som de boende föredrog visade
sig vara ett genomfartsförbud. Utifrån de boendes önskan föreslås
genomfartsförbud i riktning mot Tegelsmoravägen från nya bostadsområdet
och en breddning av den del av Vinkelvägen som gränsar till Alvägen.
Beslut skickas till
Trafikingenjör
Projektledare Samhällsbyggnad
Chef Samhällsbyggnad

Ordf sign

Justerandes sign

?7

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr Ks 2017A45

Parkeringsförbud på Korsnäsvägen, Karlholmsbruk
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att införa parkeringsförbud på hela Korsnäsvägen i Karlholmsbruk.
Bakgrund
Karlholms nya lekplats Lekholmsbruk invigdes i oktober 2016. Eftersom
lekplatsen inte har en egen parkeringsplats hänvisades besökande vid
invigningen av lekplatsen att använda skolans parkeringsplatser, men allt
fler bilar parkerar längs Korsnäsvägen. Eftersom Korsnäsvägen är en smal
gata har det lett till sämre framkomlighet för de boende längs vägen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i november 2016 om
parkeringsförbud för delen av Korsnäsvägen närmast lekplatsen.
Beslutsunderlag
• Beslut från Kommunstyrelsens arbetsutskott § 94/2016
Motivering
Eftersom det inte är lämpligt att parkera utefter Korsnäsvägen föreslås ett
parkeringsförbud i båda riktningarna på den delen av gatan som är närmast
lekplatsen. Det föreslås också parkeringsförbud på resterande del av
Korsnäsvägen, det vill säga på sträckningen Karlitplan — Stockvägen.
Beslut skickas till
Chef Samhällsbyggnad
Trafikingenjör

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr Ks 2016.486

§ 44

Arbetsgrupp för namngivning av gator och offentliga platser

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse Anna Ahlin (C) och Jonas Nyberg (S) som representanter till
arbetsgruppen för namngivning av gator och offentliga platser.
Bakgrund
Anna Ahlin (C) har i en motion till kommunfullmäktige den 14 juni 2016,
§ 54 föreslagit att Tierps kommun ska värna den lokala traditionen genom
att vid namngivning av gator och platser göra beredningen tillsammans med
en lokalt tillsatt arbetsgrupp under ledning av kommunens tjänstemän,
varefter beslut om namn fattas av politiskt utskott eller nämnd.
Kommunfullmäktige beslutade den 4 april 2017 att det ska tillsättas en
arbetsgrupp som bereder namngivning av gator och offentliga plaster.
Arbetsgruppen ska bestå av företrädare från respektive majoritet och
opposition tillsammans med varsin företrädare från fysisk planering och
kultur och fritid. Representanter på tjänstemannanivå har utsetts av
respektive verksamhetschef.
Beslutsunderlag
• Beslut från kommunfullmäktige § 31/2017
Beslut skickas till
Representanter i arbetsgruppen

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdrag sbestwkande
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Dnr Ks-244-7469..2Å-7153-last

Förf rågningsunderlag - Nytt vård och omsorgsboende
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att ställa sig bakom förfrågningsunderlaget.
Bakgrund

Föreligger förslag till förfrågningsunderlag beträffande upphandling av nytt
vård och omsorgsboende.
Beslut skickas till

Upphandlingschef

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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46
Meddelanden

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att lägga meddelandena till handlingarna.

Bakgrund
Handlingar inkomna från:
Länsstyrelsen Uppsala län
Ks 2017/170
Handl.id 2017.1960
Bekräftelse av anmälan om transport av farligt avfall gällande SS
Lantbrusentreprenad AB
Ks 2017/170
Handl.id 2017.2034
Bekräftelse av anmälan om transport av farligt avfall gällande Söderfors
Industriteknik AB
Ks 2017/170
Handl.id 2017.2688
Bekräftelse av anmälan om transport av farligt avfall gällande Agriax
lantbruk och entreprenad
Ks 2017/1
Handl.id 2017.1854
Information om att naturvårdsverket har beslutat om nya och uppdaterade
områden av riksintresse för friluftslivet i länet
Ks 2017/31
Handl.id 2017.2326
Beslut om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Derry Philip
Ks 2017/1
Handl.id 2017.2672
Beslut om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Bjerking AB
Ks 2017/384
Handl.id 2017.2445
Beslut om statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet
"Tegelsmorasjöns fågelliv"
Ks 2017/107
Handl.id 2017.2668
Beslut om hastighetssänkning på enskilda vägen 13854

forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 46 forts.
Länsstyrelsen Stockholm
Handl.id 2017.2311
Ks 2017/233
Beslut om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Svensk
Markentreprenad AB
Länsstyrelsen Örebro län
Ks 2017/191
Handl.id 2017.2438
Beslut om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Spectravision
AB
Länsstyrelsen Skåne
Ks 2017/1
Handl.id 2017.2037
Beslut om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Lunds
universitet, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Ks 2016/1
Handl.id 2017.2308
Beslut om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Skanska Sverige
AB
Ks 2017/1
Handl.id 2017.2309
Beslut om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Fiskevårdteknik
i Sverige AB
Heby kommun
Ks 2017/162
Handl.id 2017.2009
Delgivning av beslut i Kommunstyrelsen § 51 Gemensam IT-nämnd
Knivsta kommun
Ks 2017/162
Handl.id 2017.2297
Delgivning av beslut i Kommunstyrelsen § 40 Inriktningsbeslut för
samverkan inom IT för Tierp, Älvkarleby, Östhammar, Knivsta och Heby
Enköpings kommun
Ks 2017/164
Handl.id 2017.1941
Delgivning av beslut i Kommunfullmäktige § 45 Överenskommelse om
samverkansstruktur mellan region Uppsala och åtta kommuner i Uppsala län

forts.
Ordl sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 46 forts.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Ks 2017/307
Handl.id 2017.2312
Förhandsbesked gällande utbetalning av ersättning enligt 5 kap. 1§ lag om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händerser i
fredstid och höjd beredskap
Ks 2017/307
Handl.id 2017 .2771
Meddelande om utbetalning av ersättning enligt 5 kap. 1§ lag om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händerser i
fredstid och höjd beredskap
CSN
Ks 2017/1

Handl.id 2017.2328

Anmälan till studiestartsstöd
Region Uppsala
Ks 2017/164
Handl.id 2017.2147
Delgivning av beslut från Regionstyrelsen § 59 Överenskommelse avseende
Regionalt forum samt samrådsorgan
Ks 2017/164
Handl.id 2017.2148
Delgivning av beslut från Regionstyrelsen § 71 Strategi och åtgärdsprogram
— ANDT-L för Uppsala län 2017-2021
Samordningsförbundet Uppsala län
Ks 2017/1
Inbjudan till medlemssamråd 12 maj 2017

Handl.id 2017.2526

Arbetsmiljöverket
Ks 2017/1
Resultatet från skoltillsynen 2013-2016

Handl.id 2017.1859

Brottofferjouren Uppsala län
Ks 2017/1
Handl.id 2017.1849
Handlingar och redovisningar från jourens årsmöte, bland annat årsbokslut
från 2016
Arbetsförmedlingen
Ks 2017/1
Handl. id 2017.1891
Brev från Mikael Sjöberg Arbetsförmedlingens generaldirektör — Lättare att
få extratjänster i kommunen
forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§ 46 forts.
Handl.id 2017.2145
Ks 2016/333
Lokal överenskommelse om samverkan för minskad ungdomsarbetslöshet
Skatteverkets, Service och folkbokföringskontoret mittregionen
Ks 2016/341
Handl.id 2017.2184
Lokal överenskommelse om Digital servicepunkt Tierp
Högskolan i Gävle
Ks 2017/333
Handl.id 2017.2146
Samverkansavtal avseende verksamhetsförlagd utbildning mellan Tierps
kommun och Högskolan i Gävle
Förvaltningsrätten i Uppsala
Handl.id 2017.2327
Ks 2016/358
Dom gällande överprövning enligt lagen om offentlig upphandling, LOU

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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47

Dur Ks--244-1-77469— •
Ad_
-2016
Riktlinjer för upphandling av vård och omsorgsboende
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att ställa sig bakom process och inriktning för upphandling av särskilt
boende för äldre enligt LOU.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i november 2016 att tillämpa lagen om
offentlig upphandling (LOU) för vård och omsorgsplatser. I samband med
beslutet fick kommunstyrelsen bland annat i uppdrag att sätta samman en
arbetsgrupp som tar fram ett förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlaget
ligger till grund för upphandling enligt LOU.
Motivering
Ett förfrågningsunderlag innehåller i huvuddrag:
• En allmän orientering
• Administrativa villkor
• Krav på leverantören (kvalificeringskrav)
• Krav på tjänsten (kvalitetskrav)
• Information om anbudsutvärdering och tilldelningskriterier
• Kontraktsvillkor
En arbetsgrupp har tagit fram ett förslag till förfrågningsunderlag som
KSAU ställt sig bakom.
För upphandlingar enligt LOU finns en sträng sekretess. Kommunen får inte
sprida förfrågningsunderlaget, eller information om kraven i underlaget, så
att någon leverantör kan få konkurrensfördelar. Alla tänkbara leverantörer
måste få information samtidigt.
Upphandlingen kommer att omfatta särskilt boende för äldre där Tierps
kommun garanterar att köpa 40 platser. Dessa fördelas mellan omvårdnad,
demens och psykiatri.
Förfrågningsunderlaget innehåller strikta krav gällande kvaliteten i
verksamheten. Utföraren måste acceptera samtliga krav. Utvärdering av
anbuden kommer sedan att göras enligt så kallad lägsta pris, där utföraren
offererar pris per plats/lägenhet.
forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign
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§ 47 forts.
Tidsplan

Anbudstiden kommer att vara sex månader från att förfrågningsunderlaget
annonseras på Kommers. Den utförare som vinner upphandlingen och
tilldelas kontrakt kommer därefter att få en byggtid på två år. Verksamheten
ska sedan starta under 2020.

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign
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Dnr Ks 2017.346

§ 48

Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta yttrandet, samt
att översända yttrandet till Regeringskansliet, Socialdepartementet.
Bakgrund
Regeringen gav i regleringsbreven för 2016 Pensionsmyndigheten och
Försäkringskassan i uppdrag att kartlägga hur nyanlända flickor och pojkar,
vars ena eller båda föräldrar är avlidna eller saknas, söker och får
underhållsstöd respektive efterlevandestöd.

Med anledning av bland annat myndigheternas svar på regeringsuppdraget
har en arbetsgrupp inom Socialdepartementet i samarbete med
Arbetsmarknads- och Justitiedepartementet gjort en översyn av regelverket
för efterlevandestöd. Syftet har bland annat varit att barn vars ena eller båda
föräldrar är avlidna och barn till föräldrar som är särlevande ska få ett mer
enhetligt skydd. En lagändring föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.
Tierps kommun har fått förslaget på remiss.
Beslutsunderlag
• Yttrande över remiss om ändrade regler om retroaktivitet avseende
efterlevnadsstöd
• Remiss från Socialdepartementet — remittering av promemorian
• Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd (DS
2017:11)
Motivering
Tierps kommun har ingenting att invända mot förslaget om ändrade regler
om retroaktivitet avseende efterlevnadsstöd.
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Dnr Ks 2017.295

§ 49

Revisionsrapport - Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta yttrandet, samt
att översända yttrandet till kommunens revisorer.
Bakgrund
Tierps kommuns revisorer har deltagit i en länsövergripande granskning av
barn- och ungdomspsykiatrin. Landstingets revisorer har varit ansvariga
för granskningen som genomförts av Helseplan.
Tierps kommuns revisorer sände den 28 februari 2017 rapporten till
Kommunstyrelsen för yttrande, i första hand över de sidor som avser
Tierps kommun och de rekommendationer som följer av rapporten.
Beslutsunderlag
• Yttrande över rapporten Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin
- gemensam granskning med kommunerna
• Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin - gemensam granskning
med kommunerna.
Motivering
Rapporten belyser flera viktiga aspekter av verksamheternas möjligheter att
ge barn och unga med psykisk ohälsa stöd och hjälp. Kommunen ställer sig
bakom de rekommendationer som framförs med undantag från då det
framkommer annat av kommunens yttrande.
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Dnr Ks 2017.411

Handlingsplan för integration
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta handlingsplan för integration, samt
att revidering av handlingsplanen framöver sker på tjänstemannanivå.
Bakgrund
Kommunfullmäktige i Tierps kommun antog den 20 september 2016 en
strategi för integration. Strategin innehåller mål inom områdena arbete,
boende, språk, attityd, mötesplatser och samverkan. I strategiarbetet har
kommunens integrationsarbete kartlagts övergripande. Kommunfullmäktige
har gett i uppdrag till kommunchefen att ta fram en handlingsplan för
integration utifrån strategin.
Beslutsunderlag
• Handlingsplan för integration
• Beslut kommunfullmäktige § 98/2016
Motivering
Kommunens verksamheter har tillsammans arbetat fram ett förslag till
handlingsplan utifrån strategin för integration. I handlingsplanen finns
målen från strategin med, och åtgärder specificeras för att Tierps kommun
ska kunna uppnå målen.
Tierps kommun arbetar sedan tidigare med integration på olika sätt,
framförallt med det som kommunen som myndighet är ålagd att göra enligt
lag. Fokus i Tierps kommuns handlingsplan för integration är utveckling av
redan befintliga och nya aktiviteter. Förslaget tar hänsyn till och utgår ifrån
det befintliga integrationsarbetet som pågår löpande i verksamheterna, och
ger möjlighet till framtida utveckling av arbetet.
Kommunfullmäktige fastställde § 47/2017 Riktlinje för styrdokument att
gälla från och med den 31 maj 2017. Enligt riktlinjen ska en handlingsplan
fastställas av kommunchef, verksamhetschef och/eller enhetschef. Därför
föreslås att handlingsplanen framöver ska revideras på tjänstemannanivå.
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Dnr Ks 2017.446

§51

Försäljning av mark - Kvarteret Lejonet
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna försäljningen av fastigheterna Tierp 24:5, Tierp 24:6 samt del
av Tierp 24:1.
Bakgrund
Köpare till fastigheterna är Erlandsson Projektutveckling AB, ett
dotterbolag till Erlandsson Bygg i Öst AB som vann Kommunens
markanvisningstävling för bebyggelse av fastigheterna kommunstyrelsen
§ 130/2014. Överlåtelse till dotterbolaget är i enighet med § 20 i
markanvisningsavtalet som skrevs med exploatören och godkändes av
kommunstyrelsen.
En ny detaljplan (dp 1010) för bostäder i området har nu vunnit laga kraft.
Fastigheterna på sammanlagt cirka 4400 kvm överlåts i befintligt skick. En
av fastigheterna, Tierp 24:1, ska avstyckas eftersom Freedners torg är
allmän platsmark och ska vara kvar i kommunens ägo och därför ska
regleras över till kommunens gatufastighet Tierp 1:1.
Beslutsunderlag
• Köpekontrakt Tierps kommun och Erlandsson Projektutveckling AB
Motivering

I enighet med markanvisningsavtalet ska exploatören och kommunen
tillsammans verka för att området planläggs och därefter
bebyggs för bostäder och centrumverksamhet genom god arkitektur samt
på ett miljömässigt, social och ekonomisk hållbart sätt. Avsikten med
markanvisningsavtalet var att exploatören skulle förvärva och bebygga
fastigheterna.
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Dnr Ks 2017.447

52

Plan för krishanteringsarbetet i Tierps kommun - revidering
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta reviderad plan för krishanteringsarbetet i Tierps kommun.
Bakgrund
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tecknat en överenskommelse
med Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB), som reglerar
kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt lagen
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Överenskommelsen
preciserar vidare statens förväntningar på hur uppgifterna ska genomföras i
form av målbeskrivningar och riktlinjer för hur verksamhet och ersättning
ska följas upp.
Kommunen ska, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje
ny mandatperiod fastställa en plan för hur den ska hantera extraordinära
händelser. Planen ska utgöra en del i ett styrdokument för kommunens
arbete med krisberedskap.
Beslutsunderlag
• Plan för krishanteringsarbetet i Tierps kommun
• Länsstyrelsens uppföljning enligt lag (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap — Tierps kommun
Motivering
I december 2016 gjorde Länsstyrelsen i Uppsala län en uppföljning enligt
lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Vid denna tillsyn
pekade Länsstyrelsen på utvecklingsbehov av Tierps kommuns
styrdokument.
Det reviderade styrdokumentet Plan för krishanteringsarbetet är inte ett nytt,
oberoende dokument, utan en påbyggnad av det hittills gällande
styrdokumentet. Omarbetningarna som resulterar i förslaget till nytt
styrdokument är utifrån de av Länsstyrelsen identifierade utvecklingsbehov.
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Dnr Ks 2017.448

53

Risk- och sårbarhetsanalys för Tierps kommun - revidering

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att anta reviderad Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för Tierps
kommun.
Bakgrund
Kommunledningens säkerhetssamordnare redovisar i skrivelse 20 oktober
2015 förslag till risk- och sårbarhetsanalys 2015 för Tierps kommun.
Den 1 december 2016 gjorde Länsstyrelsen i Uppsala län en uppföljning
enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Länsstyrelsen pekade
på att det fanns några behov av revideringar.
Beslutsunderlag
• Risk- och sårbarhetsanalys 2015 (rev. 2017)
• Länsstyrelsens uppföljning enligt lag (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap — Tierps kommun
Motivering
Den reviderade risk- och sårbarhetsanalysen kommer att ligga till grund för
kommunens säkerhetsarbete under återstående del av mandatperioden. Den
reviderade RSA:n är påfyllnad och förtydligande av den information och
analys som redan fanns.
Tierps kommuns risk- och sårbarhetsanalys följer 2 kap, 1§ i Lagen om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap (2006:544) samt föreskrifter MSBFS 2015:5 om
kommuners risk- och sårbarhetsanalyser.
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Dnr Ks 2017.449

Upphävande av styrdokument
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att upphäva följande dokument:

1. Socialbidragsnorm 2002, KF § 17/1998.
2. Taxa för servicetjänster till äldre - kommunkansliets
arbetsmarknadsenhet, KF § 107/2004.
3. Handikappolicy, KF § 37/2009.
4. Måltidspriser vid korttidsvistelse och korttidstillsyn utanför det egna
hemmet inom RCV, RCVF och RCB, KF § 52/2009.
5. Avgift för resor vid korttidsvistelse/boende, KF § 73/2009.
6. Regler för bidrag till kulturföreningar i Tierps kommun, KF §
76/2001.
7. Taxa biblioteksverksamheten, KF § 47/2011.
8. Taxor och avgifter vid uthyrning av 1P-skogen, KF § 71/2013.
9. Avgift från föräldrar eller vårdnadshavare när barn placeras i
familjehem eller hem för vård eller boende (I-IVB), KF § 19/2016.
10.LSS-riktlinjer, KS § 109/2008.
11.Ersättning till privata utförare inom Personlig assistans, KS §
51/2009.
12.Handlingsplan för våldsutsatta kvinnor, KS § 78/2010.
13.Handlingsplan för uppföljning av ungdomar 16-20 år, KS § 85/2012.
14. Bidragsregler för studieförbund, KS § 7/2014.
15.Regler för Tierps kommuns kulturstipendium, KFN §15/2001.
16.Regler för Tierps kommuns ungdomsledarstipendium, KFN §
16/2001.
17.Kostnad för resor till och från sysselsättning för personkrets 1 och 2
enligt LSS, VON§ 7/2006.
18.Kostnad för resor till korttidsvistelse för ungdomar 12-21 år med
funktionshinder, VON § 8/2006.
19. Handlingsplan vid misstanke om att barn far illa, IFO 2011.
20. Riktlinjer och lathund för Tierps kommun på Facebook,
Medborgarservice 2012.
21. Bidrag till enskilda kulturarrangemang, OKÄND.
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§ 54 forts.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har uppdragit åt kommunstyrelsen att sammanställa en
lista över inaktuella styrdokument och överlämna dem till fullmäktige för
beslut om upphävande (KF § 21/2016).
Beslutsunderlag
• Styrdokumenten som ska upphävas
Motivering
Enheten för kvalitet och strategisk utveckling har gjort en inventering av
kommunens styrdokument. Verksamhetscheferna har gått igenom den
inventerade listan och kommenterat vilka som behöver revideras respektive
vilka som ska upphävas.
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Dm- Ks 2017.450

§ 55

Riktlinjer för intern kontroll och insyn i kommunens verksamheter
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att anta Riktlinje för intern kontroll och insyn i kommunens verksamheter,
att riktlinjen ska gälla från och med 1 oktober 2017, under förutsättning att
fullmäktige senast 1 oktober 2017 har beslutat om att anta revideringar i
kommunstyrelsens reglemente som tydliggör kommunstyrelsens ansvar för
intern kontroll, samt
att gälla till och med 31 december 2020.
Bakgrund

Intern kontroll är en del av ekonomi- och verksamhetsstyrningen och syftar
till att hjälpa kommunstyrelsen och kommunledningen att säkerställa att de
mål som kommunfullmäktige har beslutat om uppnås, att intern och extern
rapporteringen är tillförlitlig och att såväl lokala som nationella
bestämmelser följs.
Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod besluta om ett program för
uppföljning av och insyn i verksamhet som utförs av privata utförare (KL 3
kap. 9b §). Sveriges kommuner och landsting rekommenderar att
programmet utformas på ett sätt som gör det neutralt till om verksamhet
utförs av privat eller egen utförare.
Beslutsunderlag
• Riktlinje för intern kontroll och insyn i kommunens verksamheter
Motivering
Verksamheten bedömer att de regelverk för uppföljning som lagen avser att
programmet ska innehålla faller inom ramen för den interna kontrollen och
att de delarna lämpligen läggs i fullmäktiges Riktlinje för intern kontroll och
insyn i verksamhet. Detta för att samla alla fullmäktiges normerande
instruktioner till kommunstyrelsen avseende uppföljning och kontroll i ett
dokument.
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Dnr Ks 2017.451

Program för uppföljning av och insyn i kommunens verksamheter
2018-2019

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att anta Programmet för uppföljning av och insyn i kommunens
verksamheter 2018-2019, samt
att programmet ska gälla från och med den 1 januari 2018 till och med
31 december 2019.
Bakgrund
Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod besluta om ett program för
uppföljning av och insyn i verksamhet som utförs av privata utförare (KL 3
kap. 9b §). Sveriges kommuner och landsting rekommenderar att
programmet utformas på ett sätt som gör det neutralt till om verksamhet
utförs av privat eller egen utförare.
Beslutsunderlag
• Program för uppföljning av och insyn i kommunens verksamheter
2018-2019
Motivering
Verksamheten gör den bedömningen att programmet, så som det beskrivs i
lag och av experter, delas i två olika dokument med syfte att särskilja de
aktiverande och normerande delarna (enligt riktlinje för styrdokument) som
programmet ska innehålla. Verksamheten bedömer att de regelverk för
uppföljning som lagen avser att programmet ska innehålla faller inom ramen
för den interna kontrollen och att de delarna lämpligen läggs i ett
normerande dokument för intern kontroll.
Programmet för uppföljning av och insyn i kommunens verksamhet
innehåller målen för hur arbete med uppföljning ska utvecklas. De mål som
anges i programmet ska efter programperioden vara en integrerad del av
kommunens interna kontrollprocess.
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Dnr Ks 2017.393

Aktieköp - Inera AB

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att förvärva fem (5) aktier i Inera AB för totalt 42 500 kronor, samt
att finansieringen sker genom ianspråktagande av rörelsekapital.
Bakgrund
Sedan styrelsen för Sveriges kommuner och landsting (SKL) den 7 oktober
2016 beslutade att godkänna att SKL Företag AB förvärvar Inera AB har nu
samtliga landsting och regioner tagit beslut om att sälja merparten av sina
aktier i företaget till SKL Företag AB. Därmed kan nu samtliga kommuner
erbjudas att förvärva fem aktier vardera till en summa av 42 500 kronor i
Inera AB och på så sätt bli delägare i företaget och enklare kunna använda
sig av företagets tjänster.
Företaget Inera AB bildades år 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla
landsting och regioner. Verksamheten har varit inriktad på utveckling av ehälsa. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar,
infrastruktur och digitalisering. Under många år har frågan om ändrad
verksamhetsinriktning diskuterats och behovet av att bredda verksamheten
och omfatta även kommunerna samt ge en närmare anknytning till SKL:s
arbete med verksamhetsutveckling. Genom ett breddat ägande ska bolaget
kunna verka inom betydligt fler verksamhetsområden såsom skola, omsorg
och samhällsbyggnad.
Beslutsunderlag
• SKL — Erbjudande om förvärv av aktier i Inera AB
• Aktieöverlåtelseavtal mellan SKL företag AB och kommun rörande
Inera AB
• Årsrapport 2015 — Inera AB
Motivering
Genom att kommunen blir delägare kan bl.a. tjänster köpas från Inera AB
utan föregående upphandling (genom Teckal-undantaget i
upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också vara med
och påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor.
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