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Asa Fichtel, förbundschef på Samordningsförbundet Uppsala län § 26
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Information - Tierps Energi och Miljö AB och Tierps Fjärrvärme AB
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Per Jonsson informerade om vad som är aktuellt inom Tierps Energi &
Miljö AB (TEMAB). År 2016 var bolagets första verksamhetsår. Inom VA
(vatten och avlopp) skedde under år 2016 en kraftig expansion av VA-nätet.
Det kommer framöver ske en fortsatt utbyggnad av VA-nätet utefter den
antagna VA-planen. Inom Renhållningen ska ombyggnationen av
återvinningscentralen Gatmot vara klar under år 2017. Ombyggnationen av
återvinningscentralen i Skärplinge beräknas vara klar till sommaren 2018
och ombyggnationen i Söderfors under år 2019. Det har under 2016 införts
matavfalls insamling i kommunens verksamheter. Under 2017 fortsätter
införandet av matavfallsåtervinning för privatpersoner och flerfamiljshus.
TEMAB redovisade år 2016 ett resultat på +383 000 kronor.
Per Jonsson informerade också om Tierps Fjärrvärme AB:s verksamhet år
2016 och om vad som är på gång framöver. Under år 2016 producerades
fjärrvärmen från 97,7 procent biobränsle, resterande från olja och el. Det var
under året ett flertal driftavbrott vid anläggningarna i Tierp och Örbyhus på
grund av elbortfall och blixtnedslag. Tierps Fjärrvärme AB redovisade 2016
ett resultat +1,6 miljoner kronor. Totalt var 443 fastigheter anslutna år 2016.
Under år 2017 förväntas 3 nya anslutningar av fastigheter i Siggbo
företagspark.
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Medlemsdialog — Samordningsförbundet Uppsala län
Förbundschef Åsa Fichtel från Samordningsförbundet i Uppsala län
genomförde en medlemsdialog. Samordningsförbundets resultat för år 2016
presenterades liksom inriktning och verksamhet år 2017 respektive 2018.
Medlemmar i Samordningsförbundet är länets kommuner, Region Uppsala,
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förbundets uppgift är att
underlätta aktiviteter för individer som behöver samordnade
arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser för att öka eller återfå sin
arbetsförmåga. Förbundet ska främja samverkan mellan medlemmarna och
bidra till en effektiv resursanvändning inom området arbetslivsinriktad
rehabilitering.
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Dnr Ks 2017.276

§ 27

Lokal trafikföreskrift för busslingan vid Aspensskolan, Tierp
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att anta den lokala trafikföreskriften för busslingan vid Aspenskolan.
Bakgrund
Vid Aspenskolan finns en busslinga som är enkelriktad och där enbart
bussar och taxi är tillåtna enligt skyltning. Det följs dock inte av alla, till
exempel används busslingan i dagsläget även av föräldrar som en hämta och
lämna-zon.
Skyltarna som idag visar C2: "förbud mot infart med fordon" samt C3:
"förbud mot fordonstrafik" har inte stöd i någon lokal trafikföreskrift och
därför kan slingan inte omfattas av parkeringsövervakning.
Beslutsunderlag
• Riktlinjer för utmärkning av förbudsmärken, Bjelke Daniel 2012,
Trafikverket
Motivering
Det har kommit in flera synpunkter på trafiksituationen vid Aspenskolan.
Åtgärder finns inplanerade under 2019. Så länge är en enkel åtgärd att
upprätta en föreskrift så att slingan kan omfattas av parkeringsövervakning
samt polisär övervakning.
Beroende på hur föreskriften utformas kan skyltningen "förbud mot
fordonstrafik" komma att ändras till "förbud mot trafik med annat
motordrivet fordon än moped klass II". Detta eftersom att Trafikverket
rekommenderar att märket C2 i första hand ska användas vid tillfälliga
avstängningar i samband med vägarbete, olyckor, arrangemang eller
liknande. 1 samband med detta ska avstängningsanordningar finnas. Annan
användning bör enligt Trafikverket ske mycket restriktivt.
Beslut delges
Trafikingenjör
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Dnr KS 2017.277

Anläggande av parkeringsplatser för rörelsehindrade vid lekplatsen
Fågelvägen/Skatvägen, Tierp

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att det ska anläggas parkeringsplatser för rörelsehindrade vid lekplatsen
Fågelvägen/Skatvägen i Tierp.
Bakgrund
Under 2017 kommer fyra befintliga lekplatser i Tierps köping att utvecklas.
En av dessa lekplatser är lekplatsen som är belägen mellan Fågelvägen och
Skatvägen.
Motivering
Den nya lekplatsen vid Fågelvägen kommer vara den första kommunala
lekplatsen i Tierps kommun med ett fokus på "lek på lika villkor" och
"framkomlighet för alla". Det önskemål att anlägga två stycken
parkeringsplatser i anslutning till lekplatsen (infart från Fågelvägen) som är
reserverade för rörelsehindrade. Parkeringsplatserna kommer att uppmuntra
besökare från hela kommunen och även besökare utifrån att spendera en dag
i lekparken.
Beslut delges
Trafikingenjör
Projektledare Samhällsbyggnad, Izabella Öberg
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Dnr Ks 2017.278

Åtgärder för nya korsningen Industrigatan/Gävlevägen och
cykelpassage över Industrigatan, Tierp

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna åtgärderna.
Bakgrund
Detaljplanen DP 1045 Sydvästra industriområdet, numera Siggbo
företagspark, vann laga kraft i januari 2016. Detaljplanen möjliggör ett helt
nytt industriområde. Planbeskrivningen specificerar att "Bygglov inte får
ges förrän en ny trafiklösning har kommit till stånd i form av en säker
anslutningsväg till området (i förlängningen av Gävlevägen) samt en ordnad
trafiklösning för den nya fyrvägskorsning som då bildas (i korsningen
mellan ny infart, Gävlevägen och Industrigatan)."
I samband med att detaljplanearbetet pågick genomfördes under 2015 en
åtgärdsvalsstudie (ÅVS) tillsammans med Trafikverket. Studien visade att
den mest samhällsekonomiskt hållbara lösningen är en korsning av typ C.
Förslag att anlägga av en cirkulationsplats accepterades inte av Trafikverket
eftersom det är mycket kostsamt.1 åtgärdsvalsstudien ingick även att göra
en gång- och cykelpassage över cirkulationsplatsen vid XL-bygg.
Beslutsunderlag
- Åtgärdsvalsstudie väg 292 och 740 vid Tierp tätort, KS2013.841
- Ställningstagande från Trafikverket ÅVS Tierp
Planbeskrivning, DP 1045 Sydvästra Industriområdet
- Genomförandeavtal Trafikverket och Tierps kommun
- Projekteringsskisser över området
Motivering
Det är nödvändigt att åtgärda korsningen i och med det nya industriområdet
Siggbo företagspark. En korsning av typ C är den åtgärd som Trafikverket
accepterar att kommunen bygger på statlig väg. C-korsningen anläggs under
sommaren 2017.
Beslut delges
Trafikingenjör
Projektledare Samhällsbyggnad, Tommy Jensen
Chef Samhällsbyggnad
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Dnr Ks 2016.413 och 2017.220

§ 30

Anmälan av ordförandebeslut

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att lägga anmälan om ordförandebeslut till protokollet.
Bakgrund
Dnr Ks 2016.413
Ett ordförandebeslut har den 24 mars 2017 tagits av Jonas Nyberg,
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. Beslutet fattades med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning § 158/2016, punkt U005. Beslutet
var att anta yttrandet gällande samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken, avseende
förordad sträckning för ombyggnation av Vattenfalls 70 kV luftledning,
Älvkarleby-Dannemora.
Dnr Ks 2017.220
Ett ordförandebeslut har den 1 mars 2017 tagits av Bengt-Olov Eriksson,
kommunstyrelsens ordförande. Beslutet fattades med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning § 158/2016, punkt U005. Beslutet
var att inför Schweiziska myndigheter bekräfta med underskift och stämpel
att en kommuninvånare är änka och folkbokförd i Tierps kommun.
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§31
Meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att lägga meddelandena till handlingarna.
Bakgrund
Handlingar inkomna från:
Länsstyrelsen Uppsala län
Ks 2017/21
Handl.id 2017.1772
Beslut om tillstånd till tävling på väg, Tämnaren runt den 20 maj 2017
Ks 2017/1
Beslut om tillstånd till kameraövervakning för UL

Handl.id 2017.1687

Ks 2017/963
Handl.id 2017.1633
Beslut om tillstånd till kameraövervakning för GrimmDrone AB
Ks 2017/987
Handl.id 2017.1632
Beslut om tillstånd till kameraövervakning för AMKVO AB
Ks 2017/170
Handl.id 2017.1430
Bekräftelse av anmälan om transport av farligt avfall, Gill & Hållander
Entreprenad AB
Ks 2017/1
Handl.id 2017.1305
Beslut om tillstånd till ingrepp inom fornlämning 784, Tierps socken,
fastigheten Väster-Ensta 1:37, Tierps kommun
Ks 2016/1010

Handl.id 2017.1547

Beslut om reviderade kommuntal
Ks 2016/949
Hand. id 2017.1451
Rapport gällande Bostadsmarknadsenkäten 2017 — en förenklad version av
kommunernas bedömning kring bostadsmarknadsläget i Uppsala län i
januari månad 2017
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§ 31 forts.
Ks 2016/776
Handl.id 2017.1378
Beslut angående ansökan om hastighetssänkning på enskilda vägen 13516 —
Länsstyrelsen beslutar att avslå ansökan
Länsstyrelsen Stockholm
Ks 2017/78
Handl.id 2017.1306
Beslut om tillstånd till kameraövervakning för Polismyndigheten
Ks 2017/1
Handl.id 2017.1346
Beslut om tillstånd till kameraövervakning för FastOut AB
Ks 2017/112
Handl.id 2017.1377
Beslut om tillstånd till kameraövervakning för Sweco Civil AB
Ks 2017/149
Handl.id 2017.1739
Beslut om tillstånd till kameraövervakning för Missing People Sweden
Ks 2917/268
Hand.id 2017.1732
Utbetalning av stadsbidrag till kommuner i förvaltningsområdet för finska
språket
Regionstyrelsen
Ks 2017/250
Handl.id 2017.1624
Protokollsutdrag, § 40/17. Beslut om förlängning av överenskommelse om
samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län
2012-2017
Ks 2017/249
Handl.id 2017.1622
Protokollsutdrag, § 41/17. Beslut om förlängning av överenskommelse om
samverkan kring hälso- och sjukvård i Uppsala län till och med 2017-09-30
Ks 2017/164
Handl.id 2017.1623
Protokollsutdrag, § 32/17. Beslut om regional samverkansstruktur inom
område hälsa, stöd, vård och omsorg — centrumutbildningar
Sveriges kommuner och landsting
Ks 2016/526
Hand.id 2017.1315
Återkoppling avseende: Finansiering av nationell stödfunktion på SKL till
stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad socialtjänst
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§ 31 forts.
Ks 2017/1

Handl.id 2017.1630

Sammanträdesplan för 2018
Håbo kommun
Ks 2017/947
Handl.id 2017.1573
Protokollsutdrag, § 14. Beslut om ny förbundsordning för
Samordningsförbundet Uppsala län
Ks 2017/164
Hand.id 2017.1572
Protokollsutdrag § 15. Beslut om överenskommelse om regionalt forum
Knivsta kommun
Ks 2017/162
Handl.id 2017.1519
Protokollsutdrag, § 15 2017-02-27 samt beslutsunderlag från
samverkansnämnden angående inriktningsbeslut för samverkan inom IT för
fem kommuner
Regeringskansliet
Ks 2017/1
Handl.id 2017.1313
Möjlighet till dialog med Utredningen om kommunal planering för bostäder
Trafikverket
Ks 2017/1
Slutrapport — Arbetsplatskontroll Väg 713,Vendel

Handl.id 2017.1314

Länsstyrelsen i Kronobergslän
Handl.id 2017.1574
Ks 2016/980
Beslut om tillstånd till kameraövervakning för Positionsbolaget AB
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Dnr Ks 2017.228

Miljösamverkan Uppsala län
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att Tierps kommun ska delta i Miljösamverkan Uppsala län år 2018 till och

med 2020 i enlighet med den modell som föreslås i "Regional
Miljösamverkan för Uppsala Län m.fl. län, Förstudierapport".
Bakgrund

Miljösamverkan är ett antal regionala samverkansorgan som syftar till att
effektivisera och stödja myndigheternas miljötillsyn. Miljösamverkan
bedrivs i flera län i Sverige och det har visat sig vara ett framgångsrikt sätt
att bedriva miljötillsyn.
Den rapport som utgör underlag för beslut om Miljösamverkan i Uppsala
län arbetades fram under sommaren och hösten 2016. Ett utkast av
rapporten skickades under hösten 2016 till chefer för miljö-, hälsoskyddsoch livsmedelstillsyn i länets kommuner. Rapporten och förslaget till
miljösamverkan diskuterades i december 2016 på ett miljöchefsmöte och
inkomna synpunkter inarbetades i rapporten.
Beslutsunderlag

• Regional Miljösamverkan för Uppsala Län m.fl. län, Förstudierapport,
Sara Johansson
• Lista över etablerade Miljösamverkan i Sverige
Motivering

Syftet och vinster med att starta miljösamverkan är främst att stärka
kompetensen hos handläggare och inspektörer, att få en ökad samsyn i länet
samt att effektivisera arbetet. Detta förväntas i sin tur ge en än mer rättssäker och professionell handläggning samt öka förtroendet hos företag och
privatpersoner som är i kontakt med miljökontoren. Miljökontoren ska med
samma resurser kunna nå längre i tillsyns- och kontrollarbetet jämfört med
om alla kommuner gör allt på egen hand. Miljötillsynen kommer kunna
bedrivas mer kostnadseffektivt. Kommunernas kostnader för
miljösamverkan vägs upp av samordningsvinster som främjar företagsklimat
och ger en ökad miljönytta.
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§ 32 forts.
Om Uppsala län har en miljösamverkan får man tillgång till det nätverk av
olika miljösamverkan som finns nationellt och kan dra nytta av deras
erfarenheter.
Under år 2020 utvärderas Miljösamverkan i befintlig form och respektive
kommun tar då ett nytt beslut om man vill fortsätta sitt engagemang i
Miljösamverkan eller avstå från vidare åtagande.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Kostnaden för kommunens medverkan i Miljösamverkan blir som mest
45 000 kr per år 2018 till och med 2020. Om fler kommuner utanför
Uppsala län väljer att delta i Uppsala läns samverkan kan årsavgiften
minska. Kostnaden äskas till kommande driftbudget 2018.
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Dnr Ks 2017.312

Överenskommelse om samverkan och samarbete mellan Tierps
kommun och Polisen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att Tierps kommun ingår överenskommelsen om samverkan och samarbete
med Polisen.
Bakgrund
Så gott som alla kommuner i polisregion Mitt har samverkansavtal med
Polisen och denna typ av avtal är vanligt över hela landet. Tierps kommun
och Polisen har sedan 2014 ett avtal om samverkan som gäller tillsvidare.
Beslutsunderlag
Överenskommelse om samverkan och samarbete mellan Tierps kommun
och polisen
Motivering
Det nuvarande samverkansavtalet är föråldrat ur vissa avseenden. Till
exempel finns inte längre avtalsparten Polismyndigheten i Uppsala län och
en nedtecknad aktivitet genomfördes inte.
Förslaget till nytt samverkansavtal är utformat för att vara mer flexibelt än
tidigare avtal och det betonar samverkan efter behov — ett behov som tidvis
förändras.
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Dnr Ks 2017.311

§ 34

Medborgarlöfte med Polisen 2017-2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att Tierps kommun ingår avtal om medborgarlöfte med Polisen

Bakgrund
Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens nya styrmodell och ett sätt
för polisen att komma närmare medborgaren. Sveriges kommuner och
landsting (SKL) anger att medborgarlöften är ett bra sätt att få arbete och
engagemang från polisen i den lokala brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet.
Enligt SKL är huvudsyftena med medborgarlöften
- Skapa och ta tillvara engagemang i lokal samhället.
Kommunicera brottförebyggande och trygghetsskapande aktiviteter.
Öka förtroendet och nöjdheten med parternas arbete.
Säkerställa medborgarnas möjlighet att påverka beslutsprocesser.
Stärka parternas lokala närvaro och tillgänglighet.
Beslutsunderlag
Medborgarlöfte Tierps kommun 2017-2019
Motivering
Tierps kommun och Lokalpolisområde Norduppland träffade år 2016 avtal
om medborgarlöften. Avtalet från 2016 har ingen giltighetsperiod, men
aktiviteterna som nämns i avtalet har 2016 som referensår. Det finns ett
behov av att uppdatera Medborgarlöftet.
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