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Kommunhuset, Rådrummet, kl. 08.30-10.00

Beslutande och övriga närvarande

enligt sida 2
Paragrafer
1-11

Utses att justera

Viktoria Söderling (S)

Justeringens plats och tid

Underskrifter
Sekreterare
Loui

rsson

Ordförande
Bengt -70 ov E ksson
Justerande

getn; Ser-kir -

Viktoria Söderting

BEVIS OM ANSLAG

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2017-01-31

Datum då anslaget sätts upp

2017-02,01

Datum då anslaget tas ned

2017-02-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierps köping

Paragrafer

1-11

Underskrift
Louise Pettersson
Utdragsbestyrkande
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Beslutande

2017-01-31

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

Närvarande
tjänstgörande
ersättare
Närvarande ej
tjänstgörande
ersättare

Övriga
närvarande

Ordf sign

Yvette Axelsson, kommunchef
Louise Pettersson, sekreterare
Ulf Sandel', upphandlings chef, § 1

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande
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§1
Information från upphandlingschef
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Upphandlingschef, Ulf Sandell, redovisar beslut som tagits på delegation av
upphandlingschef och upphandlare. Han berättar också om pågående och
nyligen avslutade upphandlingar samt vad som är på gång framöver.

Ordf sign

Justerandes sign
IV1

Sekr sign

,G)
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4 (17)

2016.1001

Information — Revisionsrapport - Granskning av den gemensamma
IT-nämnden för Tierp och Älvkarleby kommuner

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Kommunchef, Yvette Axelsson, informerar om att revisorerna har granskat
den gemensamma IT-nämnden för Tierp och Älvkarleby kommuner. De har
översänt en revisonsrapport som kommunen ska yttra sig över.
Kommunstyrelsen kommer fatta beslut om kommunens yttrande över
rapporten.

Ordf sign

..........„..././.
e5-L.
<4.7

Justerandes sign

Sekr sign
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§3
Anmälan av ordförandebeslut
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att lägga anmälan om ordförandebeslut till protokollet.
Bakgrund
Dnr KS 2017.95
Ett ordförandebeslut har den 20 december 2016 fattats med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning punkt A 005 avseende
bemyndigande att underteckna handlingar rörande leverans av leasingbilar.
Beslut skickas till
Bilansvarig, Ledningsstöd

Ordf sign

Justerandes sign
1

Sekr sign
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Dnr KS 2017.82, 2017.14, 2016.231

Bidrag till föreningar
Jäv
På grund av jäv deltar inte Catarina Deremar (C) i beslutet.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att bevilja inkomna ansökningar om föreningsbidrag enligt följande:
Organisation
Stiftelsen Leufsta
Stiftelsen Eric Sahlström Institutet
BRIS region Mitt

Beviljat bidrag
460 000 kr
250 000 kr
21 010 kr

att kostnaden för BRIS region Mitt ska belasta Ansvar 10102 Chef
Ledningsstöd, Verksamhet 0992 Bidrag/avgifter, samt
att kostnaden för Stiftelsen Leufsta och Stiftelsen Eric Sahlström Institutet
ska belasta Kultur och fritid Ansvar 46010, Verksamhet 4010.
Bakgrund
Föreningar som beviljas bidrag:
Dnr 2017.14
Stiftelsen Leufsta har ansökt om 470 tkr och föreslås få 460 tkr i bidrag.
Dnr 2017.82
Stiftelsen Eric Sahlström Institutet har ansökt om 300 tkr och föreslås få 250
tkr i bidrag.
Dnr 2016.231
Bris region Mitt har ansökt om ett bidrag motsvarande 10 kronor per barn
från Tierps kommun för 2016. Totalt 42 020 kr för kommunens 4 202 barn.
Bris föreslås få 5 kronor per barn, vilket motsvarar totalt 21 010 kr.
Beslut skickas till
Chef Ledningsstöd
Chef Kultur och fritid
Organisationer som ansökt om bidrag

Ordf sign

Justerandes sign
YY

Sekr sign

4.7-)
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2016.946

§5

Yttrande - Brister inom statlig infrastruktur inför revidering av
länstransportplanen 2018-2029
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att tillstyrka de förslagna bristerna som tas upp i svarsmallen, samt
att översända svaret till Region Uppsala.

Bakgrund
Region Uppsala har uppdraget att ta fram en ny länstransportplan för år
2018-2029. Som första steg efterfrågar de synpunkter angående brister och
behov i infrastrukturen från kommunerna i länet. Kommunerna i Uppsala
län har därför mottagit en mall där det finns möjlighet att fylla i brister och
behov på statlig infrastruktur. Det finns även möjlighet att lämna synpunkter
på missiven för miljökonsekvensbeskrivningen.
Beslutsunderlag
• Svarsmall med önskemål och prioriteringar av åtgärder i
transportsystemet
• Missiv — Ny länsplan för Transportinfrastrukturen år 2018-2029
• Ny länsplan för transportinfrastrukturen år 2018-2029. Förfrågan om
prioriterade åtgärder samt avgränsningssamråd för
milj ökonsekvensbeskrivning (MKB)
• Listan som skickades in inför länstransportplanen 2014-2025
• Länstransportplan 2014-2025. Tillgänglig online:
http://www.regionuppsala.se/sv/Regional-utveckling/Infrastruktur/
Motivering

I svarsmallen tas flera brister upp i form av avsaknad av gång- och
cykelvägar längs med det statliga vägnätet i Tierps kommun. Genom att
tillstyrka svarsmallen med brister finns chans att dessa tas med i
revideringen av länstransportplanen.
Beslut skickas till
Trafikingenjör
Chef Samhällsbyggnad
Region Uppsala

Ordf sign

Justerandes sign
\/

Sekr sign
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2016.946

Remissvar - Handlingsplan för hållbart markbyggande i föränderligt
klimat
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att ställa sig bakom yttrandet, samt
att översända det till Statens geotekniska institut.

Bakgrund
Tierps kommun mottog den 8 december 2016 en remiss på en handlingsplan
för hållbart markbyggande i föränderligt klimat från Statens geotekniska
institut. Handlingsplanen som tas fram ska skapa förutsättningar för en mer
samordnad och effektiv klimatanpassning inom markbyggnad.
Beslutsunderlag
• Remissvar - Handlingsplan för hållbart markbyggande i ett
föränderligt klimat
• Handlingsplan för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat
Motivering

Kommunens uppfattning är att handlingsplanen ligger i linje med nuvarande
arbetsprocesser men att förtydligande, enligt föreslaget remissvar, bör
belysas.
Beslut skickas till

Chef samhällsbyggnad
Statens geotekniska institut

Ordf sign

Justerandes sign
\ \/

Sekr sign
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7

Meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att lägga meddelandena till handlingarna.

Handlingar inkomna från:
Länsstyrelsen Uppsala län
Ks 2016.1
Handl.nr 7025
Beslut enligt Kulturmiljölagen (1988:950), (KLM), om tillstånd till
ombyggnad av bagarstuga till bostad, byggmagasinet Öbryhus slott,
Tegelsmora socken, Tierps kommun
Ks 2016.1
Handl.nr 7016
Beslut enligt Kulturmiljölagen (1988:950) till ingrepp inom
fornlämningsområde för fornlämningar RAÄ 1:1, 2:1 samt
gränslinjebestämt område för Ottarshögen, fastigheterna Husby 19:1 och
13:1, Vendels socken, Tierps kommun, Uppsala län
Ks 2017.1
Handl.nr 176
Tillstånd till tillgrepp i fornlämningsområde till fornlämning RAÄ 338,
Vendels socken, fastigheten Hov 1:35, Tierps kommun
Ks 2017.1
Handl.nr 107
Tillstånd till tillgrepp i fornlämningsområde till fornlämning RAÄ 879,
Tierps socken, fastigheten Väster-Ensta 3:23, Tierps kommun
Ks 2016.413
Handl.nr 7019
Rättning av rubrik i yttrande. Rätt rubrik: Samråg enligt 6 kap. 4 §
miljöbalken avseende ny 130 kV ledning Älvkarleby — Dannemora,
Älvkarleby, Tierps, Östhammars kommuner, Uppsala län
Ks 2016.1
Handl.nr 7259
Tillstånd till kameraövervakning, TrackOptic Sweden AB
Ks 2016.1
Rapport från övningen Grepen 2016
forts.
Ordf sign

Justerandes sign
\IV\./

Sekr sign
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7 forts.
Ks 2017.1
Handl.nr 431
Tillstånd till ingrepp inom fornlämning RAÄ 292:1, Vendels socken,
fastigheten Fembäcke 1:6, Tierps kommun
Ks 2017.1
Handl.nr 432
Tillstånd till ingrepp inom fornlämning RAÄ 240 och 239, Tegelsmora
socken, fastigheten Sixarby 2:5, Tierps kommun
Ks 2017.1
Handl.nr 318
Tillstånd till ingrepp inom fornlämning RAÄ 272:2, Vendels socken,
fastigheten Örbyhus 1:7, Tierps kommun
Ks 2017.1
Tillstånd till kameraövervakning, Bjerking AB

Handl.nr 411

Ks 2016.932
Tillstånd till kameraövervakning, Tierpsbyggen AB

Handl.nr 371

Ks 2016.791
Handl.nr 426
Information om bosättning av nyanlända 2017 samt årsplanering från
Migrationsverket
Ks 2016.56
Handl.nr 399
Tillstånd till tävling för fordon på väg, Brenontrofh den 4 februari 2017
Ks 2017.21
Handl.nr 47
Begäran om yttraned över anordnanden av tävling på väg — ÅkerbySprinten
den 25 februari 2017
Ks 2016.1010
Handl.nr 7236
Beslut om fördelning av mottagande av vissa nyanlända invandrare för
bosättning genom anvisning till kommuner i Uppsala län för 2017

Migrationsverket
Ks 2016.971
Handl.nr 7029
Information om kommande boendeavveckling för direktupphandling 9 och
7
Ks 2017.1
Handl.nr 12
Missiv: Delutbetalning av statliga ersättningar ska minska kommunernas
ersättnings anspråk

forts.
Ordf sign

Justerandes sign
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§ 7 forts.
Ks 2016.971
Handl.nr 358
Brev med information om var i landet Migrationsverket kommer att stänga
asylboenden och hur planeringen inför stängningen ser ut

Tierps kommun
Ks 2015.397
Avtal köp av tjänst Tierps kommun TEMAB

Handl.nr 6995

Ks 2017.36
Handl.nr 378
Avtal mellan Tierps kommun och Tierp Volley, avtalstid 2017-01-01 —
2017-12-31

Trafik verket

Ks 2017.70
Handl.nr 381
Meddelande om avslag statlig medfinansiering avseende utveckling av
cykelparkering vid Klockstapeln i Karlholm
Ks 2017.69
Handl.nr 380
Meddelande om avslag statlig medfmansiering avseende utveckling av
cykelparkering vid Tobo station
Ks 2017.68
Handl.nr 379
Godkännande av statlig medfinansiering avseende utvekling av
cykelparkering i Söderfors

Övriga
Ks 2017.1
Handl.nr 11
Arbetsförmedlingen
Nya villkor för nystartsjobb och särskilt nystartsjobb från och med 1
februari 2017
Handl.nr 5245
Ks 2016.680
Flera av landets brottsofferstödjande verksamheter och medlingsverksamheter
Skrivelse om samordning för samordning för brottsofferstöd och medling
Ks 2017.633
Handl.nr 361 och 362
Försäkringskassan
Överenskommelse avseende uppföljningssystemet SUS
forts.
Ordf sign

Justerandes sign
\WV

Sekr sign
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§ 7 forts.
Ks 2017.1
Handl.nr 429
Förvaltningsrätten i Uppsala
Skrivelse samt checklista vid överlämnande av mål enligt socialtjänsten
Ks 2014.269

Handl.nr 7053

Kronofogden
Sekundärfördelning, beslut om utbetalning
Handl.nr 404
Ks 2017.1
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Informationssäkerheten i Sveriges kommuner, analys och
rekommendationer utifrån MSB:s kommunenkät 2015
Ks 2016.1
Handl.nr 7205
Naturvårdsverket
Rapport — Miljösignaler 2016, Mot en ren och smart mobilitet
Handl.nr 310

Ks 2017.58

Polisen
Begäran om yttrande angående ljudnivåer vid danstillställningar arragerade
av Tobo Folkets Husförening den 4 februari och 28 oktober 2017
Ks 2016.1010
Handl.nr 7235
Regeringen
Information angående att Migrationsverket har fått i uppdrag att ta fram
förslag till revidering av antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar
till kommuner och fördelning på länsnivå för 2017
Ks 2016.1002

Handl.nr 7193 och 7194

Regeringskansliet
Regeringskansliets skrivelse Makt, mål och myndighet — feministisk politik
för en jämställd framtid
Ks 2016.1011
Handl.nr 7279
Regionförbundet i Uppsala län
Avtal om samverkan kring gemensam e-tjänstplattform
Ks 2016.413

Handl.nr 348

Rejlers Sverige AB
Samrådsunderlag för ombyggnationen av 70 kV-ledningen ÄL1S1 mellan
Älvkarleby och Dannemora samt karta

forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign
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forts.

Ks 2017.1
Handl.nr 372
Samordningsförbundet Uppsala län
Påminnelse, Inbjudan till medlemsdialog med Samordningsförbundet
Uppsala län
Ks 2016.1
Handl.nr 7221
Statistiska centralbyrån
Resultat av beräkningarna avseende den kommunalekonomiska utjämningen
för år 2017
Ks 2016.1
Handl.nr 7224
Statistiska centralbyrån
Resultat av beräkningarna avseende utjämning av LSS-kostnader mellan
kommuner för utjämningsåret 2017
Ks 2016.350
Handl.nr 303
Svea hovrätt, Mark- och miljödomstolen
Protokoll 2017-01-03 — Mark- och miljödomstolen ger inte
prövningstillstånd gällande detaljplanen för Karlholmsstrand
Handl.nr 407
Ks 2017.1
Svensk kärnbränslehantering
Rapport — Plan 2016, kostnader från och med år 2018 för kärnkraftens
radioaktiva restprodukter. Underlag för avgifter och säkerheter åren 20182020
Ks 2016.1
Handl.nr 7015
Svenska Brukshundsklubben & Brukshundservice Sverige AB
Brev med påminnelse om hur viktig brukshundsklubben är för kommunen
och vilken nytta de gör genom att sprida kunskap om hund, stötta viktiga
samhällsfunktioner och bidra till ett aktivt hundliv
Ks 2016.1
Handl.nr 7261
Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt
Information angående beslut om förvaltningsplan 2016-2021
Ks 2016.1
Handl.nr 7308
Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt
Information angående beslut om förvaltningsplan 2016-2021

Ordf sign

Justerandes sign
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2016.908

Remissvar - Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta yttrandet, samt
att översända yttrandet till Socialdepartementet.
Bakgrund

Regeringen beslutade 2015 att ge en särskild utredare i uppdrag att utarbeta
ett förslag om hur offentlighetsprincipen i praktiken kan införas i privat
utförd, offentligt finansierad vård och omsorg, fristående förskolor och
fritidshem samt vuxenutbildning med flera, till den del de erbjuds av privata
anordnare. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
Införandet av offentlighetsprincipen i offentligt finansierade, privat utförda
välfärdsverksamheter för med sig ett antal nya krav på privata aktörer. De
blir då bland annat skyldiga att registrera sina handlingar och att skyndsamt
handlägga framställningar om utlämnande av allmänna handlingar enligt
samma principer som gäller för myndigheter.
I sitt betänkande skriver utredningen att förslaget kommer att medföra vissa
konsekvenser för privata aktörer som bedriver offentligt finansierad
välfärdsverksamhet, eftersom det kommer att leda till en ökad
administration och vissa kostnader. Införandet av offentlighetsprincipen
bedöms inte medföra någon märkbar skillnad för brukare i fråga om skydd
för deras integritet.
Beslutsunderlag

•
•

Remissvar - Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62)
Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62) - Betänkande av utredningen
om ökad insyn i välfärden.

Motivering

Tierps kommun instämmer i förslaget att offentlighetsprincipen i princip ska
införas i offentligt finansierad, privat utförd välfärd. Vi anser att eftersom
allmänhetens möjlighet till insyn även i offentligt finansierad, privat utförd
välfärd väger tyngre än den ökade administration som kommer att uppstå
hos företag in fl.

Ordf sign

Justerandes sign
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2017.67

§9

Fastighetsreglering av del av Valiskoga 2:5 till Vallskoga 1:120
- Vid spången som leder till gångbron över Tämnarån

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna inlösen av mark via fastighetsreglering av del av Vallskoga
2:5 till Vallskoga 1:120 enligt markering på karta över området.
Bakgrund
Området är utanför detaljplanelagt område, nära bostadsbebyggelse och i
anspråktagen av kommunen för allmänna ändamål bebyggd med spång över
våtmark anslutande till gångbro över Tämnarån. Våtmarkerna invid
Tämnarån mellan Torslunda och Tolfta är av riksintresse för naturvården.
Området är även utpekat både i Länsstyrelsens naturvårdsprogram och i den
nationella våtmarksinventeringen som ett område med mycket höga naturvärden. Det är också angivet som ett av länets mest värdefulla områden för
bevarande av natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet. År 2000
påbörjades projektet TämnarÅdalen för att restaurera och tillgängliggöra
detta värdefulla område, bland annat genom anläggande av en spång med
fågelskådningsplatå.
Beslutsunderlag
• Överenskommelse om fastighetsreglering
• Karta över området
• Värdering utförd av oberoende part
Motivering
Området har mycket höga natur- och rekreationsvärden. Spången sammanbinder den gamla banvallen med gångbron över Tämnarån och möjliggör en
längre promenadslinga på båda sidor av ån. Spången är populär och används
frekvent.
Enligt kommunens naturvårdspolicy ska kommunen äga mark för det
tätortsnära friluftslivet. Kommunen äger den södra angränsande marken där
en del av spången är anlagd. Ur ett långsiktigt skötselperspektiv och för att
uppnå intentionerna i översiktplan och naturvårdspolicy bör kommunen
förvärva den aktuella delfastigheten som har stor betydelse för det
tätortsnära friluftslivet.
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2017.66

Tilläggsavtal till försäljningen av del av Karlholm 1:48 och del av
Nöttö 51:1 - Karlholmstrand
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna tilläggsavtalet till försäljningen av Del av Karlholm 1:48 och

Del av Nöttö 51:1 i Tierps kommun enligt markering på karta.
Bakgrund

Tidigare avtal för försäljningen av fastigheten godkändes av kommunstyrelsen den 25 mars 2014. Dessa avtal var uppdelade på två separata avtal,
slutna vid olika tillfällen och inte i samordning med varandra:
• Överenskommelse om fastighetsreglering, daterad 2014-02-10
• Område angivet i Genomförandeavtal av exploatering Karlholmstrand,
daterad 2016-03-30.
Det här tilläggsavtalet ersätter flera kartunderlag i tidigare avtal. I det här
tilläggsavtalet finns också en karta som tydliggör områdets avgränsningar
och förutsättningar. Områden som ska regleras är idag placerad över delar
av två fastigheter och tre områden, efter reglering kommer områdena att
övergå till en befintlig fastighet, Karlholm 1:53.
Beslutsunderlag

• Tilläggsavtal
• Karta över området
• Tidigare avtal som omnämns ovan
Motivering

Det här tilläggsavtalet med karta leder till en betydligt mindre kostnad för
exploatören att genomföra köpet eftersom det blir endast en fastighetsreglering utförd av Lantmäteriet som bekostas av Karlholm utveckling
Kommanditbolag. Tilläggsavtalet reglerar även servitut för vägar och
motionsspår som finns på berörda fastigheter,
De ekonomiska konsekvenserna för kommunens blir oförändrade. Karlholm
utveckling Kommanditbolags kostnader minskas då de får ett tydligare
beslutsunderlag.
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§ 11

Omprövning av egenavgift avseende färdtjänst för arbetsresor

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
beviljas nedsatt egenavgift för arbetsresor,

att

för arbetsresa ska betala ett maximerat belopp
att .
motsvarande kostnaden för samma resa med UL, samt
att mellanskillnaden erläggs av kommunen och att kostnaden belastar
Ansvar 8831, chef IFO Administration, Verksamhet 7291, färdtjänst.
Bakgrund
inkom den 4 januari 2017 med en ansökan angående
bor i
omprövning av egenavgift för arbetsresor.
utanför Tierp, och arbetar natt vid
har grav myop (närsynthet) och har transplanterat hornhinnor
måste ha specialanpassade linser utprovade vid
på båda ögonen.
Syncentralen och synförmågan påverkas som mest i mörker och skymning.
inte kan upptäcka
kan inte orientera sig själv i mörker eftersom
är också
hinder i vägen, läsa skyltar, se bussnummer eller liknande.
mycket bländningskänslig för när ljus reflekteras, till exempel is eller blanka
ytor gör att synen i princip slås ut.
Trafikhandläggaren har den 17 januari 2017 yttrat sig i ärendet. Av yttrandet
framgår att det medför en ökad kostnad på 2 687 kronor per månad för
kommunen.
Beslut skickas till
Trafikhandläggare
Sökande
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