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Utses att justera

Daniel Blomstedt

Justeringens plats och tid
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BEVIS OM ANSLAG

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2017-08-22

Datum då anslaget sätts upp

2017-08-28

Datum då anslaget tas ned

2017-09-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierps köping
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68-73

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

Närvarande
tjänstgörande
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tjänstgörande
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Yvette Axelsson, kommunchef
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2017.363

Hastighetssänkning på väg 714
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att tillstyrka förslaget om sänkt hastighet på väg 714.

Bakgrund
Hans Eklund har ansökt om sänkt hastighet på

väg 714 från 70 km/h till 50
km/h, alternativt 60 km/h. Eklund motiverar i ansökan att förändringen
behövs för att det är tung och intensiv trafik genom två relativt tättbebyggda
byar Allerbäcke och Karby, samt att sikten är starkt begränsad på vissa
ställen. Ansökan rör en vägsträcka med längden 1189 meter med 33
gårdsutfarter och två vägkorsningar till mindre vägar. Enligt ansökan är
medelavståndet mellan utfarter 29 meter.
Beslutsunderlag
• Begäran om yttrande; ansökan om hastighetssänkning på väg 714
från Länsstyrelsen (Dnr 4340-2017)
• Yttrande: ansökan om hastighetssänkning på väg 714
Motivering
Då denna del av väg 714 har flertalet utfarter som är belägna tätt efter
varandra kan det vara befogat att uppmärksamma förbipasserande att
ändrade trafikförhållanden råder. Detta kan markeras genom en
hastighetssänkning till 60 km/h. En sänkning till 60 km/h på en cirka
kilometer, från 70 km/h, innebär en marginell tidsförlust på cirka tio
sekunder för de som nyttjar vägen samtidigt som det bidrar till en säkrare
trafikmiljö.
Beslutet skickas till
Chef Samhällsbyggnad
Länsstyrelsen
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Hastighetssänkning på enskilda vägen 13387
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att tillstyrka förslaget om sänkt hastighet på väg 13387.
Bakgrund
Löten-Askholm Vägsamfällighet har ansökt om sänkt hastighet på väg
13387 från 70 kink till 30 km/h, alternativt 40 km/h. Vägsamfälligheten
önskar hastighetssänkning då de uppger att vägen är smal (3,5 meter) och
inte medger att möte med ett annat fordon kan ske på ett trafiksäkert sätt.
Det är svårt att mötas förutom på mötesplatser och de beskriver att oavsett
var mötet sker är det hastigheten som avgör om detta kan ske på ett säkert
sätt. Vägen är mer trafikerad på sommaren då det finns fritidsboende. Det
finns även ett fågelskyddsområde vilket bidrar till ökade trafikflöden under
den ljusa delen av året.
Beslutsunderlag
• Begäran om yttrande; ansökan om hastighetssänkning på enskilda
vägen 13387 från Länsstyrelsen (Dnr 4284-2017)
Yttrande:
Ansökan om hastighetssänkning på enskilda vägen 13387
•
Motivering
Bedömningen görs att det är motiverat med en hastighetssänkning då vägens
utformning utgör problem för två fordon att mötas samt att skymda partier
finns längs med sträckan.
Beslutet skickas till
Chef Samhällsbyggnad
Länsstyrelsen
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70 §
Meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna redovisningen.

Handlingar inkomna från:
Länsstyrelsen Uppsala län
Ks 2017/106
Handl.id 2017.4268
Beslut från länsstyrelsen; lokal trafikföreskrift om hastighetssänkning på
väg 740, Tierps kommun
Ks 2017/344
Beslut kameraövervakning, dnr 211-1573-2017

Handl.id 2017.3683

Ks 2017/1
Handl.id 2017.4160
Tillstånd till ingrepp i fornlämningsområde till fornlämningen RAÄ 400,
Tierps socken, fastigheten Yttrö 51:1, Tierps kommun (A 17070-2017)
Ks 2017/1
Handl.id 2017.4186
Tillstånd till ingrepp i fornlämningsområde till fornlämningarna RAÄ
213:1, 786 och 990, Tierps socken, fastigheten Väsby 6:23, Tierps kommun
(A 21293-2017)
Ks 2017/1
Handl.id 2017.4536
Information Upphävande av eldningsförbud, Dnr 452-3485-17
Länsstyrelsen Jönköpings län
Ks 2017/563
Handl.id 2017.3888
Beslut bifall Tierps kommun 851-3085-2017 - Föreningslots
Handl.id 2017.3886
Ks 2017/562
Beslut bifall Tierps kommun 851-3086-2017, Låna en ortsbo på Tierps
bibliotek
forts.
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Sveriges kommuner och landsting
Handl.id 2017.4428
Ks 2017/1
Rapport enkätundersökning om e-handel och e-fakturering
Ks 2017/1
Handl.id 2017.3782
Meddelande från SKL:s styrelse om överenskommelse om att stärka arbetet
med mänskliga rättigheter 12-2017, dnr 17/00003
Ks 2017/1
Handl.id 2017.3781
Meddelande från SKL:s styrelse om Förbundsavgift år 2018 till Sveriges
Kommuner och Landsting, 13-2017, dnr 17/00003
Ks 2017/1
Handl.id 2017.4279
Fördelning av medel för att stärka kommunernas arbete med civilt försvar
2017 Dnr 2017-1561
Ks 2017/1
Handl.id 2017.4294
Nyhetsbrev 1, 2017 — Nyheter inom e-handel och e-upphandling
Trafikverket
Ks 2017/620
Handl.id 2017.4305
Beslut - TRV 2015/74481, TRV 2015/74316, TRV 2015/74243, TRV
2016/74579 - Fastställt bidragsunderlag och bidragsbelopp samt
starttillstånd
Ks 2017/671
Beslut — TRV 2017/76227 - Transportdispens

Handl.id 2017.4635

Östhammars kommun
Handl.id 2017.3878
Ks 2017/162
Utdrag ur protokoll Kommunstyrelsen Östhammar kommun 2017-05-30,
Inriktningsbeslut för samverkan inom IT för fem kommuner, gemensam ITnämnd
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2017.501

Remiss — Regional cykelstrategi för Uppsa län
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att tillstyrka förslaget till Regional cykelstrategi för Uppsala län.
Bakgrund
Cykeln är ett viktigt transportsätt för skapandet av ett hållbart
transportsystem. Cykling är till stora delar en lokal och
regional företeelse men den utgör ofta en viktig del i hela resekedjan,
antingen som början och/eller slut på en längre resa. Därför är det av stor
vikt att det är lätt, säkert och tryggt att cykla till kollektivtrafiken, detta gör
också att fler får bättre tillgänglighet.
I den Regionala cykelstrategi för Uppsala län synliggörs vilka strategiska
satsningar och insatser som krävs för att stärka Uppsala län som en
cykelregion, främja cykelkulturen och bli en plats där cykeln är det naturliga
färdmedlet för kortare och medellånga resor och kombinationer med cykelkollektivtrafik samt bil-cykel. Den regionala cykelstrategin ska vara
vägledande och utgöra underlag för den framtida regionala
infrastrukturplaneringen. Strategin ligger till grund för ett framtida
cykelavsnitt i länstransportplanen. Den ska också säkerställa att effektiva
investeringar i cykelinfrastruktur genomförs.
Beslutsunderlag
• Remissversion - Regional cykelstrategi för Uppsala län
(RUN2017-007)
• Yttrande handläggare den 15 aug 2017, dnr KS 2017.501
Motivering
Strategin som presenteras i den Regionala cykelstrategin är ett bra upplägg
för planerandet av framtida gång- och cykelvägar. Tierps kommun har en
del synpunkter, främst gällande lokalt intresse, som Region Uppsala bör
beakta innan den slutliga strategin fastställs. Ks Au föreslås därför tillstyrka
yttrandet.
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Dnr KS 2017.587

Remiss — Länsplan för regional transportinfrastruktur

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att tillstyrka förslaget till Länsplan för regional transportinfrastruktur i
Uppsala län 2018-2029.

Bakgrund
Region Uppsala har fått i uppdrag av regeringen att för Uppsala län revidera
länstransportplanen. Regeringen har i sitt direktiv givit Uppsala län den
största planeringsramen utanför storstadslänen vilket ligger på 1 657
miljoner kronor för perioden 2018-2029. Länstransportplanen bygger på åtta
mål som stammar från den regionala utvecklingsstrategin, nationella
transportpolitiska mål samt de fokusområden som regeringen lyfter fram i
sina direktiv samt sin proposition som godkändes av riksdagen i december
2016. En bättre sits samt remissen för den regionala cykelstrategin är också
viktiga utgångspunkter. Planens fokus är att stärka och utveckla ett hållbart
transportsystem genom förbättrad tillgänglighet till viktiga målpunkter,
inom och utom länet, ökade andelar transporter med kollektivtrafik, cykel
och gång samt åtgärder som främjar bostadsbyggande.
För att åtgärda mindre åtgärder vars brister inte är namnsatta och där åtgärd

bedöms kosta mindre än 25 miljoner kronor avsätts sammanlagt drygt 530
miljoner kronor. Länets kommuner har under februari 2017 inkommit med
förslag på brister som behöver åtgärdas till Region Uppsala. Dessa medel
ska användas till åtgärder som främjar hela-resan-perspektivet genom att de
ska koppla samman gång- och cykelvägar med prioriterade bytespunkter för
kollektivtrafiken. Medel har även avsatts för cykelåtgärder på kommunalt
och statligt vägnät.
Planen avsätter 10 miljoner till åtgärder som syftar till att förändra
människors användning av transportsystemet så kallade steg 1- och 2åtgärder enligt Trafikverkets fyrstegsprincip där steg 1 är tänk om och steg 2
är optimera.
forts.
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Planen avsätter även 10 miljoner kronor för åtgärder som bidrar till regional
utveckling enligt de mål i den regionala utvecklingsstrategin som inte
inrymmer kollektivtrafik, gång- och cykel samt trafiksäkerhet. Där föreslår
Tierps kommun att Ängskärs djuphamnsbrygga tas med i beaktning.
Beslutsunderlag
• Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 20182029 remissversion (Dnr RUN 2017-0018)
• Yttrande handläggare den 15 aug 2017
Motivering
Remissvaret tar upp objekt som är viktiga för en fortsatt utveckling i Tierps
kommun såsom Ängskärs djuphamnsbrygga samt stationsuppehåll för
Upptåget på sträckan Tierp — Gävle. I remissvaret föreslås även flera
generella punkter som är av nytta för Tierps kommun i länstranportplanen.
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Dnr KS 2017.479

Remiss — Tierps vårdcentrum
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att komplettera Tierps kommuns yttrande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta yttrandet, samt
att skicka yttrandet till Fastighets- och servicenämnden, Region Uppsala.
Bakgrund

Fastighets- och servicenämnden, Region Uppsala, har den 2 maj 2017
skickat en begäran om yttrande angående Tierps Vårdcentrum.
Remissinsatserna är Sjukhusstyrelsen, Vårdstyrelsen och Tierps kommun.
Den 20 april 2016 beslutade Regionstyrelsen att genomföra en förstudie
avseende Tierps Vårdcentrum och eventuella ersättningslokaler för
verksamheten. Den 31 maj 2016 gav Regionstyrelsen ett uppdrag till
Fastighets- och servicenämnden att arbeta vidare med fastighetsutvecklingsplanen 2 och 3, där bland annat Tierps Vårdcentrum ingår.
Det finns önskemål från Primärvården och Folktandvården att ha
verksamheterna i lokaler närmare centrum, utanför Tierps Vårdcentrum.
Region Uppsala har genomfört en förstudie med alternativa lokaler och en
risk- och konsekvensanalys.

Beslutsunderlag

Yttrande angående Tierps Vårdcentrum
Remiss Tierps Vårdcentrum
Förstudie Tierps Vårdcentrum — lokaliseringsutredning
PM — Risk och konsekvensanalys Tierp vårdcentrum

•
•
•
•
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Motivering
Tierps kommun har tagit del av underlaget från Region Uppsala och
analyserat förslagen utifrån ett stadsbyggnadsperspektiv, medborgarperspektiv och vårdperspektiv.
Tierps kommun anser att Folktandvården och Primärvården ska stanna kvar
inom Tierps Vårdcentrum. Inget av de förslag på alternativ placering som
presenteras i förstudien kan mäta sig med Vårdcentrums nuvarande läge. Att
patienter vårdas i Vårdcentrums nuvarande lokaler är dock ohållbart, det
medför risk för vårdskador hos patienterna. Region Uppsala äger en tomt i
anslutning till den fastighet som Vårdcentrum är placerat på. Tierps
kommun föreslår att regionen bygger ett nytt Vårdcentrum för alla
verksamheter på den idag obebyggda tomten.
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Dnr KS 2017.678

Markanvisningsavtal Tierp Gyllby 1:58
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna markanvisningsavtalet gällande fastigheten
Tierp Gyllby 1:58 mellan Tierps kommun och Veconia AB.
Bakgrund
En markanvisning innebär att ett företag reserverar ett visst kommunägt
markområde. Det betyder att ingen annan kan köpa marken under
reservationstiden, men det är ingen garanti för att kommunen kommer att
sälja marken till just det företaget. Till grund för detta avtal ligger att
Veconia AB vunnit med högsta anbud och uppfyllt alla kommunens ställda
inlämningskrav. Överenskommelsen gäller ett attraktivt bostadsområde med
en aktör inom samma fastighet.
Beslutsunderlag
• Markanvisningsavtal
• Detaljplankarta över området
• Fastighetsutdrag
• Anbud
Motivering
Veconia AB och Kommunen skall tillsammans verka för att det ovan
angivna området som är planlagt enligt Ädp 350 bebyggs enligt givet anbud
på långsiktigt hållbart sätt.
Detta avtal innebär att Veconia AB har en option att ensam förhandla med
kommunen om hur Fastigheten ska exploateras. Avsikten är att Veconia AB
därefter får förvärva marken och genomföra byggnationen.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Kommunen får en framtida intäkt på 1 950 000 kr.
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