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Ordförande
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Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2017-03-07

Datum då anslaget sätts upp

2017-03-07

Datum då anslaget tas ned

2017-03-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierps köping

Paragrafer

12-24

Underskrift
Louise Pettersson
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Beslutande

2017-03-07

Bengt-Olov Eriksson (S) ordförande
Jonas Nyberg (S)
Viktoria Söderling (S)
Sara Sjödal (C)
Daniel Blomstedt (M)

Närvarande
tjänstgörande
ersättare
Närvarande ej
tjänstgörande
ersättare

Övriga
närvarande

Ordf sign

Yvette Axelsson, kommunchef
Louise Pettersson, sekreterare
Niklas Eriksson, utredare/utvecklare, Kvalitet och strategisk utveckling, § 12
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Sekr sign
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§ 12
Information - Program för uppföljning av och insyn i kommunens
verksamheter 2018-2019

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund
Niklas Eriksson, utredare/utvecklare, informerar om att sedan 1 januari 2015
gäller ett skärpt krav på kommuners (även landstings, regioners samt
kommunalförbunds) insyn i och kontroll av verksamheter som utförs av privata
utförare. Kommunfullmäktige ska enl. KL 3 kap. 19 b § för varje mandatperiod
anta ett program för mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata
utförare. Vidare ska programmet ange hur mål, riktlinjer och andra
bestämmelser ska följas upp samt hur allmänhetens insyn i verksamheterna ska
tillgodoses.
Lagstiftarens mål är:
• att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare,
• att öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet, samt
• att stimulera till ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare
anlitas.
Programmet ska omfattat all verksamhet som kommunen upphandlar enligt
LOU eller LUF eller som överlåts åt annan enligt LOV inom samtliga av
kommunens verksamhetsområden. Detta innebär att även upphandlingar som
sker av helägda eller delägda kommunala bolag eller en av kommunen helt eller
gemensamt med andra parter bildad stiftelse omfattas av det skärpta kravet på
kontroll av och insyn i de verksamheter där vården av den har överlåtits till
privata utförare.
Kravet på program gäller specifikt när verksamheter upphandlas eller utförs
enligt LOU men kan i praktiken även omfatta strategier för verksamhet i egen
regi, särskilt om den agerar i konkurrens med privata utförare.

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign
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Dnr Ks 2017.107

Hastighetssänkning på enskild väg 13854

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att anta yttrandet, samt

att översända yttrandet till Länsstyrelsen Uppsala län.
Bakgrund
Tomta vägförening har ansökt om sänkt hastighet till 50 km/h på enskilda
vägen 13854. Föreningen uppger i sin ansökan att nuvarande hastighetsbegränsning är 90 km/h. Länsstyrelsen har inte kunnat hitta någon föreskrift
som tillstyrker detta. Standardhastighet på landsbygd, om inte annat anges,
är 70 km/h.
Beslutsunderlag
• Förslag till beslut — från trafikingenjör
• Yttrande över Ansökan om hastighetssänkning på enskild väg 13854,
Tierps kommun
• Bild - Översikt av väg 13854
• Begäran om yttrande; ansökan om hastighetssänkning på
enskild väg 13854, Tierps kommun
Motivering
Tierps kommun anser att hastighetsbegränsningen på väg 13854 om 70
km/h ska kvarstå. Hastighetsbegränsningen om 70 km/h bör skyltas ut
tydligt vid båda infarterna vid riksväg 76 för att undvika missförstånd och
avsaknaden av väjningspliktsskylt behöver ses över.
Beslut skickas till
Trafikingenjör
Chef Samhällsbyggnad
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Sekr sign

Utdragsbestyrkande

TIERPS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KOMMUN

2017-03-07

§ 14

5 (20)

Dnr Ks 2017.106

Hastighetssänkning på väg 740, Industrigatan i Tierp
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att anta yttrandet, samt
att översända yttrandet till Länsstyrelsen Uppsala län.

Bakgrund
Atlas Copco har ansökt om sänkt hastighet på väg 740 (Industrigatan). I
oktober 2016 gjordes en hastighetssänkning på Industrigatan som berörde
sträckningen väg 740/292 fram till Gävlevägen. Det gjordes med anledning
av det nya industriområdet Siggbo företagspark (tidigare Sydvästra industriområdet). Sträckningen omfattade inte korsningen 740/Maskinvägen/
Bräckstavägen. Atlas Copco har nu ansökt om sänkt hastighet till 50 km/h
på lämplig sträcka på väg 740 så att fordon från båda håll anpassar
hastigheten så att säkerhetsriskerna minskar vid korsningen.
Beslutsunderlag
• Förslag till beslut — från trafikingenjör
• Yttrande - Ansökan om hastighetssänkning på väg 740
• Begäran om yttrande; ansökan om hastighetssänkning på väg 740,
Tierps kommun
Motivering

Atlas Copco har sedan en tid tillbaka ställt om sitt schema, det gör att många
anställda anländer och lämnar fastigheten samtidigt. Det märks i korsningen
740/Maskinvägen/Bräckstavägen som har trafiksäkerhetsbrister. Då 50 km/h
är en hastighetsbegränsning som troligen inte kommer att efterlevas och
respekteras föreslås istället att väg 740, sträckningen mellan Gävlevägen
(där 70 km/h idag tar vid) till ridhuset (där 80 km/h idag tar vid), får sänkt
hastighet till 60 km/h.
Beslut skickas till
Trafikingenjör
Chef Samhällsbyggnad

Ordf sign

Justerandes sign

Sek( sign

Utdragsbestyrkande

4

TIERPS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KOMMUN

2017-03-07

§ 15

Dnr KS 2016.850

Anmälan av ordförandebeslut — Snabbare omval och förstärkt skydd
för valhemligheten (SOU 2016:71)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

lägga anmälan om ordförandebeslut till protokollet.

Bakgrund
Ett ordförandebeslut har den 20 januari 2017 tagits med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning § 158/2016, punkt U005. Beslutet
var att anta yttrandet och att överända det till Justitiedepartementet.
Utredningen (SOU 2016:71) föreslår att ett omval ska vara så likt det
ordinarie valet som det går och genomföras så snabbt som det är praktiskt
möjligt och lämpligt. Utredningen föreslår också att skyddet för
valhemligheten ska förbättras. Detta genom att se över var valsedlarna är
utplacerade. Tierps kommun har yttrat sig över utredningens förslag.
Beslut skickas till
Utredare/utvecklare, Kvalitet och strategisk utveckling
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Dnr Ks 2017.216

Avvecklande av IP Skogen
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att avveckla de delar av IP Skogen som är uttjänta, samt
att undersöka om föreningslivet är intresserade av att ta över driften av de
delar av IP Skogen som kvarstår.
Bakgrund
Kultur och fritid äger idag en mobil fritidsanläggning som kallas IP skogen.
Utrustningen förvaras i baracker som idag är uppställda vid Vegavallen.
Föreningar kan via 11) skogen låna utrustning såsom tält, bajamaja etc. IP
Skogen köptes av kommunen från Upplandsstiftelsen år 2011 för 1 krona.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut - från Kultur och fritidschef
Motivering
Hanteringen av IP Skogen sker idag av vaktmästare vid TKAB, fakturering
och bokning sker via kommunen. Det finns inga ekonomiska medel avsatta
för skötsel, handhavande eller uppgradering av utrustningen som idag är
väldigt sliten och i dåligt skick.
Beslut skickas till
Chef Kultur och fritid
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Dnr Ks 2017.81

Ansökan om bidrag — Söderfors id&ella förening

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att bevilja Söderfors id6ella förening bidrag på 5 000 kronor, samt
att pengarna tas ifrån konto med ansvar 10102, verksamhet 0992.

Bakgrund
Söderfors id6ella förenings skickade den 10 januari 2017 in en ansökan om
bidrag på 5 000 kronor till sin verksamheten för år 2017. Föreningen
skickade den 26 januari in en komplettering till sin ansökan.
Beslutsunderlag
• Ansökan om bidrag från Söderfors id6ella förening (2017-01-10)
• Komplettering av tidigare ansökan från Söderfors ide-ella förening
(2017-01-26)
Motivering

Söderfors idé-ella förening bildades i juni 2016 och beskriver i sin ansökan
att de har som målsättning att samordna förslag och icker som gör Söderfors
samhälle till en trevligare och gemytligare plats att bo och leva i. Pengarna
ska gå till bland annat lokalhyra för möten och information.
Beslut skickas till
Söderfors id6ella förening
Chef Kvalitet och strategisk utveckling
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Dnr Ks 2017.217

§ 18

Överföring av överskott mellan år 2016 och 2017
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att bevilja tilläggsanslag i budgeten för Medborgarservice med 250 000
kronor för studieresa på ansvar 12101 chef Medborgarservice
att bevilja tilläggsanslag i budgeten för Kultur-och fritid med 77 700 kronor
för studieresa och personalsocial aktivitet på ansvar 46010 kultur-och
fritidschef
att bevilja tilläggsanslag i budgeten för Gymnasieskolan med 180 000
kronor för personalsociala aktiviteter på ansvar 67600 rektor
gymnasieskolan, samt
att tilläggsanslagen om totalt 507 700 kronor finansieras genom
ianspråktagande av rörelsekapital.
Bakgrund
Kommunfullmäktige fastställde § 129/2008 regler för hantering av
överskott. Under förutsättning att kommunens totala resultat är positivt och
verksamhetens resultat är positivt kan man begära att få disponera överskott
för insatser som befrämjar verksamheten. Överskott som beror på
budgettekniska fel, ej genomförd verksamhet samt annan omfattning och
inriktning av verksamheten får dock ej ianspråktas.
De kommunala verksamheterna Kultur och fritid, Utbildning och
Medborgarservice har ansökt om att få använda överskott från år 2016 under
år 2017.
Beslutsunderlag
• Förslag till beslut — från ekonomichef
• Ansökan om överföring av överskott - Kultur och fritid
• Ansökan om överföring av överskott - Medborgarservice
• Ansökan om överföring av överskott - Utbildning

forts.
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§ 18 forts.
Motivering

Chefen för Medborgarservice har i skrivelse daterad 2017-02-08 önskat få
ianspråkta 250 000 kronor av överskottet 2016 för en studieresa. Ärendet
har passerat och har behandlats av Ledningsgruppen som tillstyrker
önskemålet. Ärendet har också granskats av ekonomichef.
Kultur-och fritidschefen har i en skrivelse daterad 2017-02-09 begärt att få
ianspråkta 77 700 kronor för en studieresa och en personalsocial aktivitet.
Ärendet har passerat och har behandlats av Ledningsgruppen som tillstyrker
önskemålet. Ärendet har också granskats av ekonomichef.
Utbildningschefen har i skrivelse daterad 2017-02-20 ansökt om 1 000 000
kronor för att tillsätta vakanta tjänster och 180 000 kronor för att kunna
erbjuda personalen i gymnasieskolan personalsociala aktiviteter.
Ekonomichefen har granskat ärendet och konstaterar att det finns överskott
på personalbudgeten som täcker de 180 tkr. 1 övrigt uppfylls inte kriterierna
för att få ianspråkta ytterligare överskott än 180 tkr. De tjänster som
vakanshållits 2016 finns redan med i budgeten 2017. Även detta ärende har
behandlats i Ledningsgruppen som tillstyrker att Gymnasieskolan får
disponera 180 000 kronor för personalsociala aktiviteter.
Beslut skickas till

Kultur-och fritidschef
Chef Medborgarservice
Utbildningschef
Ekonomichef
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§ 19
Meddelanden
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att lägga meddelandena till handlingarna.

Handlingar inkomna från:
Länsstyrelsen Uppsala län
Ks 2017.1
Handl.nr 2017.964
Avslag på ansökan om dispens för att uppföra byggnad inom Båtfors
naturreservat
KS 2017.1
Handl.nr 2017.846
Meddelande angående planerad avstyckning av tre tomter från fastigheten
Arvidsbo 2:50 i Tierps kommun
Ks 2017.1
Handl.nr 2017.837
Meddelande angående uppgörande av maskinhall inom fastigheten
Dorkarby 1:12 i Tierps kommun
Ks2017.21
Handl.nr 2017.799
Tillstånd till tävling på väg för fordon, Åkerbysprinten
Ks 2016.890
Handl.nr 2016.7139
Anmälan enligt 11 kap 9 a § miljöbalken (1998:808) angående omgräving
av dike (sektion C1-D i Svanby-Bäggeby dikningsföretag 1935) på fastighet
Tierp 1:1 i Tierp kommun
Ks 2017.1
Handl.nr 2017.530
Tillstånd till ingrepp i fornlämningsområde RAÄ 1:1, 4:1, 2:1, 2:2 och 6:1,
Hållnäs socken, fastigheten Hållnäs 3:2, Tierps kommun
Ks 2016.413
Handl.nr 2017.1114
Samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken avseende ombyggnation av 70 kV
ledning ÄLlS1 mellan Älvkarleby — Dannemora

forts.
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§ 19 forts.

Ks 2017.170
Handl.nr 2017.1101
Bekräftelse av anmälan om transport av farligt avfall och annan hantering av
avfall, B Thuressons Grävtjänst AB
Ks 2016.605
Ansökan om sänkt hastighet på del av väg 751

Handl.nr 2017.1176

Länsstyrelsen Stockholm
Ks 2016.968
Handl.nr 2017.525
Tillstånd till kameraövervakning, Riksbyggen Ek Förening
Ks 2016.972
Handl.nr 2017.929
Tillstånd till kameraövervakning, Norsvecraft Geo Survey AB
Ks 2017.85
Handl.nr 2017.952
Tillstånd till kameraövervakning, Inspecta Sweden AB
Samordningsförbundet Uppsala län
Ks 2017.1
Inbjudan till medlemsdialog

Handl.nr 2017.53

Ks 2017.947
Handl.nr 2017.31
Sammanställning över remissvar om slag på reviderad Förbundsordning år
2017
Naturvådsverket
Ks 2016.377
Handl.nr 2017.893
Förlängning av förhandbesked om bidrag till markåtkomst för det planerade
naturreservatet Björns skärgård i Tierps kommun
Ks 2017.1
Handl.nr 2017.603
Meddelande om att Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten tar
beslut om ytterligare 142 nya eller reviderade områden för riksintressen för
friluftsliv
Tierps kommun
Ks 2017.59
Handl.nr 2017.489
Avtal gällande marknadsföringsbidrag för SHK Hockey

forts.
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§ 19 forts.

Handl.nr 2017.488
Ks 2017.37
Avtal gällande marknadsföringsbidrag för Strömsbergs IF
Ks 2017.118
Handl.nr 2017.1087
Avtal gällande marknadsföringsbidrag för Tierps Ryttarklubb
Ks 2017.119
Avtal gällande marknadsföringsbidrag för Tierps IF

Handl.nr 2017.1086

Ks 2017.108
Handl.nr 2017.993
Remissvar angående tillämpning av EU:s varuförordning till Havsvattenmyndigheten
Ks 2017.83
Handl.nr 2017.992
Remissvar angående tillämpning av EU:s varuförordning till
Naturvårdsverket
Ks 2016.142
Handl.nr 2017.808
Redovisning av utbetalt stadsbidrag för arbetet med nationella minoriteter
och minoritetsspråk
Sveriges kommuner och landsting
Ks 2017.1
Handl.nr 2017.491
Meddelande från styrelsen — Handlingsplan för samverkan vid
genomförande av vision e-hälsa 2025
Ks 2017.1
Handl.nr 2017.456
Meddelande från styrelsen — Överenskommelse om män och jämställdhet
Ks 2017.1
Handl.nr 2017.1056
Meddelande från styrelsen — Ett rökfritt Sverige 2025
Övriga
Ks 2016.872
Handl.nr 2017.7176
Landstinget i Uppsala län
Delgivning av beslut LS 2016-12-06 § 307 — Regional samverkansstruktur
inom område hälsa, stöd, vård och omsorg

forts.
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§ 19 forts.

Ks 2016.872

Handl.nr 2016.7227

Östhammars kommun
Delgivning av beslut 2016-12-13 § 135 — Gemensam nämnd för
kunskapsstyrning inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård avtal om samverkan, antagande
Ks 2017.1

Handl.nr 2017.581

Civil rights defenders
Utsatta EU-medborgare Handlingsplan för kommuner
Ks 2016.346

Handl.nr 2017.579

Trafikverket
Beslut — Ansökan om förändring till allmän väg av enskilda vägen 13607
mellan Kvarnbo och Klungsten i Tierps kommun
Ks 2017.1
Handl.nr 2017.602
Jordbruksverket
Bekämpningsplan för jätteloka — hänvisningar till växtskyddsreglema
Ks 2017.1
Riksantikvarieämbetet
Rapport — Räkna med kulturarvet

Handl.nr 2017.1194

Ks 2017.1
Handl.nr 2017.794
Nationalföreningen för Trafiksäkerhetsens Främjande
Kallelse till årsmöte
Ks 2017.121

Handl.nr 2017.659

Omställningsfonden
Tidig lokal omställning — Medel och anmälan av kontaktperson
Ks 2016.909

Handl.nr 2016.6662

Stadskontoret
Publikation — Statens styrning av kommunerna
Handl.nr 2017.666
Ks 2017.1
Kommissionen för jämlik hälsa
Resultatet av enkätundersökningar — Delbetänkandet För en god och jämlik
hälsa, www.kommissionjamlikhalsa.se

forts.
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§ 19 forts.

Ks 2017.145

Handl.nr 2017.371

Sveriges Tivoliägareförening

En skrivelse som uppmärksammar utamningarna i tivolibranschen och en
uppmaning om att ordna en centralt belägen evenemangsplats
Ks 2017.130

Handl.nr 2017.783

Telia
Information om att Telia planerar en övergång från kopparbaserade tjänster

till tjänster baserade på främst fiber- och mobilnät i kommunen.
Ks 2017.192

Handl.nr 2017.1217, 1218

Boverket

Ansökan samt beslut enligt förordningen (2016:398) om stöd till utemiljöer
i vissa bostadsområden. Boverket avslår kommunens ansökan.
Ks 2017.1

Handl.nr 2017.1216

Migrationsverket

Information om att Migrationsverket har tagit över Arbetsförmedlingens
ansvar ett anvisa kommuner att ta emot nyanlända enligt bosättningslagen
Ks 20176.271

Handl.nr 2017.1202, 1203

Socialstyrelsen

Ansökan samt återrapportering av stadsbidrag för 2016 till kommuner och
landsting för att öka kunskapen om hbt-personers situation

Ordl sign

Justerandes sign

ss

Sek( sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

TIERPS
KOMMUN

2017 - 03- 07

16 (20)

Dnr Ks 2017.164

20

Överenskommelse om samverkan — Regionalt forum
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta överenskommelsen om samverkan i Regionalt forum mellan Region
Uppsala och länets kommuner, samt
att utse kommunala representanter till de regionala samråden inom
Regionalt forum.
Bakgrund
Den 2 februari 2017 genomfördes första mötet med Regionalt Forum.
Under mötet fastställdes en överenskommelse om samverkan mellan Region
Uppsala och länets kommuner. Regionstyrelsen beslutar om
överenskommelsen den 1 mars 2017.
Regionalt Forum beslutade under sitt möte om uppdrag till ett regionalt
samråd för kulturområdet. Till detta samråd behöver kommunala
representanter utses, två från Uppsala kommun och en från övriga
kommuner. Till samrådet för Hälsa, vård och omsorg behöver kommunerna
också utse företrädare, två från Uppsala kommun och en från var och en av
övriga kommuner.
Beslutsunderlag
• Minnesanteckningar från Regionalt Forum 2017-02-02
• Överenskommelse om samverkansstruktur mellan Region Uppsala
och åtta kommuner i Uppsala län (2017-02-02)
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Dnr Ks 2017.162

Inriktningsbeslut avseende bildandet av gemensam nämnd inom IT
för Tierp, Älvkarleby, Östhammar, Knivsta och Heby kommuner

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans med övriga kommuner
utreda möjligheten att gå samman i en gemensam nämnd med fem
kommuner, samt
att uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans med övriga kommuner ta
fram förslag till samarbetsavtal mellan de ingående kommunerna och
reglemente för den gemensamma nämnden.
Bakgrund

Tierps kommun bildade tillsammans med Älvkarleby kommun en
gemensam nämnd inom IT-området år 2012. Knivsta och Heby kommuner
bildade en gemensam nämnd år 2014. I samband med att Östhammars
kommun önskat ett samarbete med Tierp/Älvkarleby kom frågan upp kring
bildandet av en gemensam nämnd för alla fem kommuner. På uppdrag av
kommuncheferna i respektive kommun har en förstudie tagits fram. Av
förstudien framgår att ett samarbete mellan de fem kommunerna skulle ge
ett ökat mervärde och en bättre möjlighet till digitalisering av de olika
verksamheterna. IT-verksamheten skulle också bli mindre sårbar om fler
kommuner samverkar.
Beslutsunderlag

•
•

Förslag till beslut — från kommunchef
Förstudie för en gemensam IT-nämnd: Knivsta-Östhammar-TierpHeby-Älvkarleby

Motivering

För att gå vidare i processen behöver varje kommun för sig fatta beslut om
att uppdra till förvaltningen i respektive kommun att tillsammans med
övriga kommuner utreda och komma med förslag på hur en gemensam
nämnd med fem kommuner skulle kunna inrättas.
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Dnr Ks 2017.218

Riktlinje för styrdokument

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att anta "Riktlinje för styrdokument" att gälla från och med 31 maj 2017,
samt
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att säkerställa att de styrdokument som

inte är schemalagda att revideras och/eller byts ut innan 2019-07-01
revideras enligt de nya riktlinjerna senast vid halvårsskiftet 2019.
Bakgrund
Förslag till nya riktlinjer har skrivits fram med anledning av att
kommunfullmäktiges nu gällande riktlinje, Riktlinjer för styrdokument i
Tierps kommun (KF § 21/2016), upphör att gälla från och med 2017-05-30.
Beslutsunderlag
• Riktlinje för styrdokument
Motivering
En omfattande revidering har gjorts av riktlinjerna, som följd av vad som
framkommit av demokratiberedningens uppdrag att inventera och rensa
bland befintlig dokumentflora. Påbörjad inventeringen har visat på en ickekonsekvent användning och utformning av olika dokumenttyper, vilket
föranlett slutsatsen att det har saknats tillräckligt tydliga definitioner och
instruktioner om dokumenttypernas funktion, användning och vem som äger
rätten att besluta om vad.
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Dnr Ks 2017.211

Revidering av bolagsordning för

AB Tierpsbyggen

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att fastställa reviderad bolagsordningen för AB Tierpsbyggen.
Bakgrund
Bolagsordningen har reviderats för att vara anpassad till aktuell verksamhet
och lagstiftning. Den har anpassats till aktuell lydelse i Aktiebolagslagen,
Kommunallagen och Lagen om allmännyttiga bostadsaktiebolag.
Revideringen har godkänts av styrelsen för AB Tierpsbyggen 2017-02-17
5.

Beslutsunderlag
• Förslag till reviderad bolagsordning för AB Tierpsbyggen
• Styrelseprotokoll AB Tierpsbyggen 2017-02-17
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Dnr Ks 2017.210

Revidering av bolagsordning för Tierps kommunfastigheter AB

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att fastställa reviderad bolagsordningen för Tierps kommunfastigheter AB.

Bakgrund
Bolagsordningen har reviderats för att vara anpassad till aktuell verksamhet
och lagstiftning. Den har anpassats till aktuell lydelse i Aktiebolagslagen
och Kommunallagen. Revideringen har godkänts av styrelsen för Tierps
kommunfastigheter AB 2017-02-16 § 5.
Beslutsunderlag
• Förslag till reviderad bolagsordning för Tierps kommunfastigheter
AB
• Styrelseprotokoll Tierps kommunfastigheter AB 2017-02-16
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