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KOMMUN

§ 83
Ändring av föredragningslistan
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

att följande ärenden tas bort från föredragningslistan:
Reglemente för krisledningsnämnd 2017/949
Reglemente för kommunstyrelsen 2017/970

Ordf sign

Justerandes sign
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Sekr sign
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KOMMUN

§ 84
Information
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Chef för biståndsenheten Hanna Fontaeus, informerar om den senaste
kammarrättsdomen gällande vad som gäller som grundläggande behov när
det gäller personlig assistans (P-ass) och hur Tierps kommun ska förhålla
sig till detta i väntan på en dom i Högsta förvaltningsdomstolen.
Per Jonsson chef för Tierps Energi & Miljö (TEMAB) och Fjärrvärmen
(TFAB), informerar om delårsrapporter och framtid 2018 för respektive
verksamhet.

Ordf sign

Justerandes sign
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§ 85
Dnr 2017/727

Remissvar - Förslag till nationell plan för transportsystemet
2018-2029, TRV 2017/32405
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

att anta remissvaret och skicka det till Trafikverket.
Sammanfattning av ärendet

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att ge förslag på åtgärder för
att underhålla vår statliga infrastruktur och utveckla de statliga vägar och
järnvägar samt sjöfart och luftfart. Trafikverket har i sina åtgärdsförslag
utgått från de transportpolitiska målen, riksdagens beslut om
infrastrukturpropositionen Infrastruktur för framtiden – innovativa
lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling samt
regeringens direktiv.
Planens fokus är att de åtgärder som föreslås ska bidra till att skapa ett
effektivt och hållbart transportsystem i dag och för framtiden, och förbättra
möjligheterna för individer och företag att möta dagens och morgondagens
utmaningar.
Planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen för perioden 2018–
2029 uppgår till 622,5 miljarder kronor. Det är en ökning med 100 miljarder
kronor jämfört med befintlig plan. Fördelningen av dessa medel ska ske på
följande sätt:
 333,5 miljarder kronor ska användas till utveckling av transportsystemet,
varav 36,6 miljarder avser medel till länsplaner.
 125 miljarder kronor ska avsättas till drift, underhåll och reinvesteringar
av statliga järnvägar.
 164 miljarder kronor ska gå till drift, underhåll och reinvesteringar av
statliga vägar inklusive bärighet och tjälsäkring, samt till statlig
medfinansiering till enskilda vägar
För att säkerställa att förslagen i den nationella planen är effektiva och
hållbara lösningar är fyrstegsprincipen vägledande i Trafikverkets arbete.

Ordf sign

Justerandes sign
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Planen avsätter 2 366 miljoner kronor för utbyggnation av fyrspår mellan
Uppsala – Stockholm. Totalt kommer utbyggnationen kosta 6 833 miljoner
kronor och påbörjas först år 2024. I och med utbyggnationen räknar
Trafikverket med att bostadsutbyggnaden kan uppgå till uppskattningsvis
50 000 nya bostäder. Tierps kommun föreslår här att Trafikverket ska
förtydliga de positiva och negativa konsekvenser som utbyggnationen
innebär för övriga stamnätet och hur Trafikverket avser möta upp den
förmodade ökande transportbelastningen.
Planen framhäver satsning på LTS-tåg (längre, tyngre, större tåg) samt
höghastighetståg för stambanan i södra delar av landet. Här önskar Tierps
kommun en framtidsutsikt för övriga landets bannät med prognoser för vilka
åtgärder som krävs på befintliga perronger/bannät för att tillmötesgå dessa
typer av tåg. Andra generella yttranden från Tierps kommun är att
Trafikverket behöver tydliggöra vilka sträckor längs med stråk 1 för
långväga persontransporter och hur planen avser hantera brister på dessa
gällande utbud, kapacitet och restidernas tillförlitlighet.
Remissvaret tar upp objekt som är viktiga för en fortsatt utveckling i Tierps
kommun såsom fyrspåret mellan Uppsala – Stockholm samt
tvåspårsutbyggnad sträckan Uppsala – Gävle. I remissvaret föreslås även
flera generella punkter som är av nytta för Tierps kommun.
Beslutsunderlag

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018 – 2029 Remissversion
Handläggarens tjänsteutlåtande
Beslutet skickas till

Trafikverket
Chef Samhällsbyggnad
Näringslivsutvecklare (Petra Kessler)
Trafikplanerare

Ordf sign

Justerandes sign
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§ 86
Dnr 2017/913

Remissvar - Ansökan om tillstånd till reklamskylt vid E4an
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

att anta remissvaret och skicka det till Länsstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsenheten vid Tierps kommun fick på remiss från
Länsstyrelsen att yttra sig angående upprättande av reklamskylt längs med
E4, inom Tierps kommun.
Beslutsunderlag

Remiss – Ansökan om tillstånd att sätta upp reklamskylt vid E4 ca 1000
meter söder om avfart 191
Handläggarens tjänsteutlåtande
Beslutet skickas till

Trafikplanerare
Länsstyrelsen

Ordf sign

Justerandes sign
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§ 87
Dnr 2017/957

Tierps kommuns lokala trafikföreskrift om stannande och
parkering på Norra Esplanaden
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

att anta den lokala trafikföreskriften för Norra Esplanaden.
Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsenheten vid Tierps kommun har vid återkommande
tillfällen fått in klagomål från företagare längs med Norra Esplanaden om
långtidsparkering utanför butikerna. Detta försvårar situationen för deras
kunder och parkeringen nyttjas på ett annat sätt än vad den är planerad till,
det vill säga vara en korttidsparkering för snabba ärenden i intilliggande
verksamhet.
Målsättningen med den lokala trafikföreskriften är att korrigera
parkeringsanvisningarna för att ha rätt användning av parkering längs med
gata.
Beslutsunderlag

LTF Norra Esplanaden 2017-10-27
Handläggarens tjänsteutlåtande
Beslutet skickas till

Trafikplanerare

Ordf sign

Justerandes sign
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§ 88
Dnr 2017/958

Tierps kommuns lokala trafikföreskrift om förbud mot trafik med
fordon på Järnvägspromenaden
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

att anta den lokala trafikföreskriften för Järnvägspromenaden.
Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsenheten vid Tierps kommun har fått in klagomål från
boende längs med Järnvägspromenaden om störande genomfartstrafik.
Trafikplanerare och kommunarkitekt besökte därefter platsen och bedömer
Järnvägspromenaden som en väg för de boende samt G/C-trafik, och inte
genomfartsled till Järnvägsesplanaden. Pendlarparkeringen invid
Järnvägspromenaden har Gustavsgatan som huvudsaklig väg in och ut,
varpå bedömningen att Järnvägspromenaden bör exkluderas till boende
stärks.
Målsättningen med den lokala trafikföreskriften är att minimera
genomfartstrafik på vägar som inte är ämnade för detta, samt en trafiksäker
framkomlighet till kollektivtrafiken för att gynna förhållandena för G/Ctrafiken.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
LTF Järnvägspromenaden 2017-10-30
Beslutet skickas till

Trafikplanerare

Ordf sign

Justerandes sign
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§ 89
Dnr 2017/956

Tierps kommuns lokala trafikföreskrift om stannande och
parkering på Gripenbergsvägen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

att anta den lokala trafikföreskriften för Gripenbergsvägen.
Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsenheten vid Tierps kommun har uppmärksammat brister i
framkomlighet längs med Gripenbergsvägen i Tierps köping. Brister uppstår
främst vid parkering längs med fastighetsgräns Tierp 36:1, varpå
parkeringsförbud bör gälla för den sträckningen. Längs med
Gripenbergsvägen har nya fastigheter uppkommit och med dessa nya inoch utfarter. För att dessa in- och utfarter ska kunna användas trafiksäkert
krävs markeringszoner för att undvika parkering vid utfart.
Målsättningen med den lokala trafikföreskriften är att öka trafiksäkerheten
längs med Gripenbergsvägen.
Beslutsunderlag

LTF Gripenbergsvägen 2017-10-27
Handläggarens tjänsteutlåtande
Beslutet skickas till

Trafikplanerare

Ordf sign

Justerandes sign
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§ 90
Dnr 2017/443

Utredning Distributionscentral i Östhammars och Tierps
kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

att inte införa någon distributionscentral i Tierps kommun.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2015 att i samarbete med Östhammars
kommun, utreda förutsättningarna för att inrätta en gemensam
distributionscentral.
Syftet med en distributionscentral var att öka möjligheterna för mindre och
medelstora företag att leverera varor till kommunerna, att minska antalet
leveranser hos kommunens enheter genom samlastade transporter och
minska miljöpåverkan genom färre transporter.
Projektet startade i augusti 2016 och utredningen lämnades in i mars 2017.
Arbetet med utredningen utfördes i form av information- och
faktainsamling, både från interna och externa parter. En kostnadskalkyl har
presenterats i kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 maj 2017, baserat på
de förutsättningar som finns i kommunerna, kostnadsbild i andra kommuner
som infört distributionscentral tillsammans med rådande kostnader på
logistikmarknaden.
Utredningen redovisades i kommunstyrelsen under våren 2017 och olika
instanser efterfrågar nu ett formellt beslut. Utredningen visar att den höga
kostnaden för en distributionscentral inte kan motiveras med de fördelar
som skulle kunna uppnås, tex i form av färre transporter i anslutning till
skolor. Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås därför att inte införa någon
distributionscentral i Tierps kommun.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
Beslutet skickas till

Kostenheten
Östhammars kommun

Ordf sign

Justerandes sign
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§ 91
Dnr 2017/916

Samarbetsavtal mellan Tierps kommun och Vattenfall
Eldistribution AB
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

att godkänna samarbetsavtalet mellan Tierps kommun och Vattenfall
Eldistribution AB.
Sammanfattning av ärendet

Syftet med detta avtal är att skapa förutsättningar för effektivt
markutnyttjande, samordnade gräv- och anläggningsarbeten samt god
planering. Förekomsten av ledningar i kommunens mark medför merarbete
för kommunen men innebär även nytta för kommunen. En bärande princip i
detta avtal är att varje verksamhet ska bära de kostnader som verksamheten
ger upphov till men även att de besparingar som samordningen kan ge
upphov till ska fördelas mellan ledningsägare och kommunen.
Ledningsdragning i landets tätorter sker normalt i gatumark och annan
allmän platsmark. Kommunen upplåter, efter tecknande av separat
markupplåtelseavtal, utrymme för ledningsändamål till Vattenfall i dels
allmän platsmark och övrig mark för att bibehålla, underhålla och förnya
befintliga samt anlägga, bibehålla, underhålla och förnya tillkommande
elledningar inklusive tillbehör som omfattas av Vattenfalls nätkoncession
område. Avtalet reglerar även ersättningsfrågan. Avtalet undantar inte
Vattenfall från skyldigheten att ansöka om grävtillstånd och att följa
kommunens grävanvisningar.
Beslutsunderlag

Samarbetsavtal
Handläggarens tjänsteutlåtande
Beslutet skickas till

Samhällsbyggandsenheten

Ordf sign

Justerandes sign
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§ 92
Dnr 2017/780

Meddelanden i utskotten 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

att godkänna redovisningen.
Sammanfattning av ärendet

Följande handlingar redovisas:
Diarienummer KS 2017/1
Handlings id KS 2017.5808
Handlings id KS 2017.5683
Handlings id KS 2017.5282
Handlings id KS 2017.5884
Handlings id KS 2017.5983
Diarienummer KS 2016/1010
Handlings id KS 2017.5870
Diarienummer KS 2017/844
Handlings id KS 2017.5486
Diarienummer KS 2017/363
Handlings id KS 2017.5464
Diarienummer KS 2017/464
Handlings id KS 2017.5771
Diarienummer KS 2017/886
Handlings id KS 2017.5738
Diarienummer KS 2017/895
Handlings id KS 2017.5777

Ordf sign

Justerandes sign
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§ 93
Dnr 2017/939

Tillägg till markanvisningsavtal
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

att föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna sex månaders förlängning
för avtalet om markanvisning,
att godkänna den nya områdesavgränsningen för avtalet.
Sammanfattning av ärendet

Till grund för avtalet ligger att Byggherren är överens med Kommunen om
bebyggelse av fastigheten. Överenskommelsen gäller ett för kommunen
attraktivt handelsområde med en större aktör men även med flera mindre
aktörer inom samma fastighet. Tilläggsavtalet tas fram för att anpassa
området till Byggherrens behov.
Syftet med tilläggsavtalet är att minska området som markanvisningsavtalet
gäller samt frigöra övrigt område för ny anvisning till annan part.
Tidsförlängningen av avtalet beror på att interna förhandlingar med
etablerande företag dragit ut på tiden.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Kommunen ansvarar för utbyggnationen av allmänna V/A-nätet till
fastigheten. Anslutningsavgifter, bygglov och planavgift erläggs av
Byggherren enligt gällande taxa. Förrättningskostnaden hos lantmäteriet
bekostas av Byggherren.
Beslutsunderlag

Markanvisningsavtal
Tilläggsavtal med kartbilaga
Beslutet skickas till

Chef Medborgarservice
Mark & Exploateringsansvarig

Ordf sign

Justerandes sign
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§ 94
Dnr 2017/535

Beredskapsplan för dammhaveri och höga flöden i Dalälven
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

att föreslå kommunstyrelsen besluta att anta Tierps kommuns samordnade
beredskapsplan för dammhaveri och höga flöden i Dalälven.
Sammanfattning av ärendet

Sedan ett antal år tillbaka har länsstyrelserna i Dalälvslänen arbetat
samordnat med dammhaveriplaneringar. Först ut var Dalarnas län, följt av
Gävleborgs län. Under 2017 har Länsstyrelsen i Uppsala län tillsammans
med de tre Dalälvskommunerna arbetat med en samordnad beredskapsplan
för att hantera oönskade, samhällsstörande flöden i Dalälven.
Tierps kommun har sedan tidigare en plan för dammhaveri i Dalälven. Den
planen finns på Tierp.se.
Den samordnade beredskapsplanen bidrar med tidseffektivitet då den för
läsaren pekar ut problemets art, omfattning och viktiga detaljer att ha med
sig in i hanteringen av ett eventuellt haveri eller vid höga flöden.
Beslutsunderlag





Överenskommelse för utveckling av
samordnadberedskapsplaneringför dammbrott i Dalälven (från 2012)
Länsstyrelsens WebbGIS: http://extwebbgis.lansstyrelsen.se/Dalarna/Planeringsunderlag/index.aspx?bo
okmark=286
MSB:s portal för översvämningshot:
https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/index.html

Beslutet skickas till

Beredskapssamordnare
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§ 95
Dnr 2017/793

Regler för intern styrning och kontroll
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

att föreslå kommunstyrelsen besluta att anta Regler för intern styrning och
kontroll,
att reglerna ska gälla från 1 januari 2018.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige fattade i juni månad 2017 beslut om att anta program
för uppföljning av och insyn i kommunens verksamheter (kf § 73/2017)
samt att anta riktlinjer för intern kontroll och insyn i kommunens
verksamheter (kf § 72/2017).
Utifrån programmets målsättning för programperioden 2018-2019 samt
programmets långsiktiga avsiktsförklaring har reglerna utformats för att
vara en stomme för det fortsatta arbetet med styrningen och kontrollen i
organisationen. Hur detta implementeras i verksamheten är en fråga för
kommunchef och tjänstemannaorganisationen.
Två av reglernas huvudrubriker, tillitsbaserat förhållningssätt i styrning och
systemperspektiv, är hämtat från de erfarenheter och reflektioner om
offentlig styrning från tillitsdelegationen (2017:56) och från statskontoret
(se rapportserie 2016:26).
Den tredje rubriken utgår från det svar som kommunstyrelsen lämnade
revisorerna 2014 avseende den interna kontrollen, där det framgår att den
interna kontrollen (riskanalysdelen) framöver ska utgå från COSOramverket (KS § 40/2014). Reglerna ska ses över vartannat år.
Beslutsunderlag

Regler för intern styrning och kontroll 2017-09-21 (uktast)
Handläggarens tjänsteutlåtande
Beslutet skickas till

Verksamhetscontroller enheten Kvalitet och strategisk utveckling
Chef för Kvalitet och strategisk utveckling

Ordf sign
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§ 96
Dnr 2017/960

Regler för bidrag till föreningar, studieförbund, samt för
arbetsstipendium och årets eldsjäl
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Att föreslå kommunstyrelsen besluta,
att anta Regler för bidrag till föreningar,
att anta Regler för bidrag till studieförbund,
att initiera ett konstnärligt arbetsstipendium samt att anta riktlinjer för detta,
att avveckla Kulturstipendiet till förmån för ovanstående konstnärliga
arbetsstipendium,
att anta Riktlinjer för utmärkelsen årets eldsjäl,
att ovanstående regler och riktlinjer gäller från och med 1 januari 2018.
Sammanfattning av ärendet

Kultur och fritid har uppdaterat bidragsreglerna för ideella föreningar och
organisationer i kommunen. Med uppdateringen följer vissa justeringar, till
exempel inrättas ett separat bidrag för föreningar som har hand om belysta
motionsspår.
Eftersom de statliga reglerna för bidrag till studieförbund ändrats,
uppdaterades även Tierps kommuns regler för detta, så att kommunen nu
helt ska följa statens fördelningsmodell, liksom andra kommuner i länet.
Vi har även initierat ett nytt konstnärligt arbetsstipendium för att stärka det
professionella kulturlivet i Tierps kommun samt uppdaterat riktlinjer för
årets eldsjäl.
Regler och riktlinjer uppdateras regelbundet för att göra dem så enkla och
tydliga som möjligt att förstå och tillämpa, både för tjänstemän och
föreningar. I samband med uppdateringarna ser vi över och anpassar de
bidrag och stipendier vi delar ut för att passa den verklighet vi lever i och de
behov vi ser. Exempel på detta är möjligheten att stärka den professionella
delen av kulturlivet på ett bättre sätt än med det nu befintliga
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kulturstipendiet, samt att se till att föreningar som driver motionsspår kan
söka bidrag för detta.
Emma Andersson och Gunilla Ström från kultur och fritid redogör för
ärendet.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Inga konsekvenser, lösningarna genomförs inom ram.
Beslutsunderlag

Regler för bidrag till föreningar
Regler för bidrag till studieförbund
Riktlinjer för arbetsstipendium
Riktlinjer för utmärkelsen Årets eldsjäl
Beslutet skickas till

Verksamhetschef Kultur och fritid
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§ 97
Dnr 2017/946

Instruktion för kommundirektör Tierps kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

att föreslå kommunstyrelsen besluta att fastställa Instruktion för
kommundirektör i Tierps kommun.
Sammanfattning av ärendet

I den nya kommunallagen som träder ikraft den 12 januari 2018 föreslås att
rollfördelningen mellan de anställda och de förtroendevalda ska tydliggöras.
Varje kommun och landsting ska ha en tjänsteman som har den ledande
ställningen bland de anställda. Denna ska benämnas direktör eller ha en
annan benämning som kommunen väljer. Direktörens roll ska fastställas av
styrelsen i en instruktion.
Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteman. Syftet med
instruktionen är att tydliggöra arbets- och rollfördelningen mellan
kommundirektören och kommunstyrelsen/ kommunstyrelsens ordförande,
och mellan kommundirektören och andra förvaltningschefer.
Kommundirektören är anställd av kommunstyrelsen och svarar inför denna.
Det är dock kommunstyrelsens ordförande som har i uppdrag att gå igenom
arbets- och rollfördelning med direktören.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Inga kostnader kommer att belasta kommen.
Beslutsunderlag

Instruktion för kommundirektör i Tierps kommun
Beslutet skickas till

Kommundirektör
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§ 98
Dnr 2017/875

Överenskommelse om Idéburet Offentligt partnerskap (IOP)
mellan Tierps kommun och Brottsofferjouren Uppsala län
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

att föreslå kommunstyrelsen besluta att fastställa överenskommelsen om
Idéburet Offentligt partnerskap (IOP) mellan Tierps kommun och
Brottsofferjouren Uppsala län.
Sammanfattning av ärendet

Enligt 5 kap 11 § socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och EU-direktivet
”Brottsoffren i centrum” (2012/29/EU) ska socialnämnden ”verka för att
den som utsatts för brott och dennes närstående får hjälp och stöd”.
För att leva upp till intentionerna i såväl lagen som EU-direktivet tecknade
Tierps kommun och Brottsofferjouren inför 2017 en ettårig
Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) i syfte att ge
stöd och vägledning i enlighet med såväl socialtjänstlagen som EUdirektivet.
Bifogade förslag till avtal är tänkt att gälla tillsvidare, så länge ingen av
parterna säger upp avtalet.
Beslutsunderlag

Överenskommelse om Idéburet Offentligt partnerskap (IOP) mellan Tierps
kommun och Brottsofferjouren Uppsala län
Beslutet skickas till

Brottsofferjouren Uppsala län
IFO
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§ 99
Dnr 2017/965

Strategi för närvårdsamverkan i Uppsala län 2018-2020
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

att föreslå kommunfullmäktige att anta strategin för närvårdsamverkan i
Uppsala län 2018-2020.
Sammanfattning av ärendet
Utvecklandet av närvårdssamverkan är ett långsiktigt arbete som bygger på

goda relationer och att det finns tillit och förtroende mellan de som ska
samverka, alltså kommunerna i länet och landstinget. Arbetet måste
organiseras, struktureras och formaliseras för att bli hållbart över tid.
Kontinuerlig dialog och modet att våga gå från ord till handling är
framgångsfaktorer. En viktig utgångspunkt är en gemensam process för
framtagande av strategin för närvårdssamverkan i länet. Strategin gäller
under perioden 2018-2020 och omfattar de huvudmän i länet som bedriver
verksamhet inom hälsa, stöd, vård och omsorg. Fullmäktige i Tierps
kommun ska nu ta ställning till strategin.
Strategin är ett gemensamt styrdokument för hälsa, stöd, vård och omsorg
och tas fram i samarbete mellan Region Uppsala och kommunerna i Uppsala
län. I strategin klargörs utgångspunkterna för närvårdssamverkan i Uppsala
län. Vidare fastställs gemensamma mål och fokusområden för utvecklingen
av närvårdssamverkan. Strategin ska bidra till att säkra ett gott
omhändertagande för de personer som har behov av hälso- och
sjukvårdsinsatser och omsorg från både Region Uppsala och kommunerna.
Beslutsunderlag

Strategi för närvårdsamverkan i Uppsala län 2018-2020
Beslutet skickas till

Kommunchef
Närvårdskoordinator
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§ 100
Dnr 2017/876

Förlängning av biblioteksplan för Tierps kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta att förlänga Tierps kommuns
biblioteksplan till och med år 2018.
Sammanfattning av ärendet

Med hänvisning till chefsbyte, kommande val samt ombyggnation av
Möbeln till kulturhus önskar Kultur och fritid att den gällande planen får
ligga ytterligare ett år, innan vi tar nya tag och skriver en ny plan. Det går
dessutom i linje med Region Uppsalas framtagande av ny regional
kulturplan som vi då kan knyta an till i den nya biblioteksplanen.
”Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på
biblioteksområdet” 17 § bibliotekslagen. Denna befintliga planen ersätter
den biblioteksplan som antogs 2007 av kommunfullmäktige i Tierps
Kommun. Planen ska vara det styrdokument som visar inriktning och
prioriteringar i verksamheten under planperioden men också fungera som
uppföljningsbar plan för folkbibliotek och skolbibliotek i kommunen.




Målen i biblioteksplanen ska vara mätbara och följas upp varje
verksamhetsår.
Biblioteksplanen ska revideras fortlöpande, dock minst var tredje år.
Biblioteksplanen omfattar folkbibliotek-, skolbibliotek- och
gymnasiebiblioteksverksamheterna i kommunen.

Styrdokument som ligger till grund för planen är den nya bibliotekslagen
(2013:801), skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567), och
minoritetslagen (2009:724), den regionala kulturplanen, kommunens egen
vision och kulturpolicyn. Idédokument som UNESCOs
folkbiblioteksmanifest och FN:s barnkonvention har vi haft som ledstjärnor
i arbetet med biblioteksplanen.
Framtagandet av en ny biblioteksplan kräver lång framförhållning och med
hänvisning till redan nämnda faktorer anser Kultur och fritid att den
gällande biblioteksplanen kan omfatta ytterligare ett år så att fler av de
uppsatta målen kan realiseras. Det skulle också innebära en naturligare
koppling till nya regionala kulturplanen samt kommande kulturhus.
Detta skulle innebära att den befintliga planen gäller även för 2018.
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Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
Beslutet skickas till

Bibliotekschef
Verksamhetschef Kultur och fritid
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§ 101
Dnr 2017/482

Partistöd 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta att partistöd utbetalas enligt angivna
belopp 2018 till alla partier med undantag av Kristdemokraterna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige fastställde regler för partistöd den 16 september 2014,
§ 75 som gäller från och med den 15 oktober 2014. Enligt 5 § Årlig
utbetalning, betalas partistöd ut i förskott i januari månad efter beslut i
kommunfullmäktige. Partierna är numera skyldiga att redovisa hur
partistödet har använts och fördelats 2016.
Mottagare av partistöd ska årligen senast den 30 juni lämna en skriftlig
redovisning till Tierps kommun som visar att partistödet föregående år har
använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket
kommunallagen. Har redovisning och granskningsintyg enligt 2 kap.11
andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen,
utbetalas inget partistöd.
Partistödet består av ett grundstöd om 20 % av basbeloppet per parti och år
och mandatstöd om 57 % av basbelopp per mandat och år. 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. Redovisningen ska granskas
av en person som partiet själv utser.
Kristdemokraterna har inte lämnat in redovisning trots påminnelser och de
kommer med anledning av detta inte att få utbetalt partistöd för 2018.
Följande partier har lämnat in redovisningar av partistöd:,
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Vänsterpartiet
och Sverigedemokraterna.
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Se sammanställning nedan:
Prisbasbelopp 201701-01

44 800 kr

Grundbidrag
Partistöd per mandat

20% av prisbasbeloppet
57% av prisbasbeloppet

Grundbidrag totalt

62 720 kr
1 225 728
kr

Stöd utifrån mandat totalt
Centerpartiet
Grundbidrag
Mandat

8 960 kr
25 536 kr

9

8 960 kr
229 824 kr

238 784 kr

1

8 960 kr
25 536 kr

34 496 kr

3

8 960 kr
76 608 kr

85 568 kr

Miljöpartiet de gröna
Grundbidrag
Mandat
3

8 960 kr
76 608 kr

85 568 kr

1

0 kr
0 kr

0 kr

6

8 960 kr
153 216 kr

162 176 kr

Folkpartiet
Liberalerna
Grundbidrag
Mandat
Vänsterpartiet
Grundbidrag
Mandat

KD Norduppland
BG*
Grundbidrag
Mandat
Moderata
samlingspartiet
Grundbidrag
Mandat

Ordf sign

Justerandes sign

26

Sekr sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TIERPS

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-11-16

KOMMUN
Socialdemokratiska
arbetarpartiet
Grundbidrag
Mandat
20

8 960 kr
510 720 kr

519 680 kr

Sverigedemokraterna
Grundbidrag
Mandat
6

8 960 kr
153 216 kr

162 176 kr

Totalt

1 288 448 kr

* KD har inte lämnat in någon skriftlig redovisning och
granskningsintyg enligt reglerna, varför inget partistöd
betalas ut 2018
Beslutsunderlag

Inkomna redovisningar från:
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Liberalerna
Centerpartiet
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Beslutet skickas till

Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Liberalerna
Centerpartiet
Moderaterna
Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna
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