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§ 58

Information - Kostenheten

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade § 104/2016 att bilda en samlad central
kostorganisation från och med den 1 januari 2017. Bildandet av
organisationen innebär att tillagningskök samt mottagningskök har brutits ut
från befintliga verksamheter för att ingå i den centrala kostorganisationen.
Kostchef Maria Leopardi presenterade fakta om kostenheten, kostenhetens
mål och vilka utmaningar som finns framöver.
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2017.513

Hastighetssänkning på väg 76 i korsningen 76/735/777
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att anta

yttrandet, samt

att översända

det till Länsstyrelsen Uppsala län.

Bakgrund
Det har kommit in en ansökan till Länsstyrelsen Uppsala län om en
hastighetssänkning på riksväg 76 vid korsningen 76/735/777. Länsstyrelsen
vill nu att Tierps kommun ska yttra sig över ansökan.
Nuvarande hastighetsbegränsning i korsningen är 90 km/h. Enligt
Trafikverkets stickprovsmätningar har vägen ett fordonsflöde på 1 330
fordon/dygn (± 17 %).
Beslutsunderlag
• Yttrande — ansökan om hastighetssänkning på väg 76 i korsningen
76/735/777
• Ansökan - Krav på hastighetsbegränsning på riksväg 76, korsning
Lövstabruk/Örbyhus
Motivering
Korsningen är inte skymd, men Tierps kommun menar att det ändå kan vara
befogat att införa någon form av åtgärd för att uppmärksamma bilister på
ändrade trafikförhållanden. Därför föreslås en hastighetssänkning strax
innan korsningen till 70 km/h.
Beslut skickas

till

Trafikingenjör
Länsstyrelsen Uppsala län
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Dnr KS 2017.464

60

Hastighetssänkning på del av väg 709

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

Det har kommit in en ansökan till Länsstyrelsen Uppsala län om att sänka
hastigheten på del av väg 709 till 50 km/h. Länsstyrelsen vill nu att Tierps
kommun ska yttra sig över ansökan.
Vid båda infarterna till Örbyhus slott är nuvarande hastighetsbegränsning 70
km/h. Enligt Trafikverkets stickprovsmätningar har vägen ett fordonsflöde
på 1280 fordon/dygn (± 17 %).
Beslutsunderlag
• Yttrande — ansökan om hastighetssänkning på väg 709
• Ansökan om sänkt hastighetsbegränsning i Örbyhus på
Uppsalavägen mot E4:an, samt dragning av cykelväg
Motivering
Eftersom ingen bebyggelse finns i direkt anslutning till vägen anser
kommunen att det inte är motiverat att sänka hastigheten från 70 km/h till 50
km/h.
Beslut skickas till
Trafikingenjör
Länsstyrelsen Uppsala län
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Dnr Ks 2017.566

§ 61

Hastighetssänkning på del av Korsnäsvägen i Karlholm
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att anta förslaget om hastighetssänkning på del av Korsnäsvägen i

Karlholm.
Bakgrund

Det har inkommit önskemål om en hastighetssänkning på den del av
Korsnäsvägen som angränsar till en förskola och skolan.
Motivering

Sänkt hastighet skulle skapa en säkrare trafikmiljö för barnen i skolan och i
förskolan som ligger i direkt anslutning till Korsnäsvägen. Därför föreslås
en hastighetsbegränsning på 30 km/h klockan 7- 16 på vardagar på den
delen av Korsnäsvägen.
Beslut skickas till

Trafikingenjör
Fastighetssamordnare
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Dnr Ks 2017.567

§ 62

Fastställande av maxbelopp för föreningsbidrag 2017
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att maxbelopp för föreningsbidrag 2017 fastställs till

Samlingslokaler
Anläggningsbidrag
Lokalbidrag

40 tkr
85 tkr
30 tkr

samt,
att följande nio föreningar/lokaler ges möjlighet att ansöka om
samlingslokalbidrag:

-

-

-

Fagervikens Bygdegårdsförening
Karlholms Folkets Hus förening
Tobo Folkets Hus förening
Vendels Bygdegårdsförening
Åkerby bygdegårdsförening
Hållnäs B ygdegårdsförening
LF 1984 Svenska av IOGT-NTO (Sveasalen)
Marma/Mehede bygdegårdssektion
Lövstabruks bygdegårdsförening

Bakgrund
Enligt regler för bidrag till föreningar som antagits av kommunfullmäktige
den 16 december 2014, § 153 ska kommunstyrelsens arbetsutskott fastställa
maxbelopp per förening för samlingslokalbidrag, anläggningsbidrag och
lokalbidrag samt fastställa förteckning över bidragsberättigade samlingslokaler. Samlingslokalbidraget avser att ge lokalhållande föreningar/
organisationer ett grundstöd så att lokalbehovet för allmänheten i ett visst
geografisk område tillgodoses.
Tidigare har Söderfors Folketshusförening fått bidrag för samlingslokal,
men får sedan 2010 sitt samlingslokalbidrag reglerat i avtal med kultur och
fritid för fritidsgårdsverksamhet som föreningen bedriver i sina lokaler.
Beslut skickas till
Kultur och Fritid
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Dnr Ks 2017.436

Upplands skoterklubb - Förlängning av tillstånd för skoterleder till
bensinstationer
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att under förutsättning att skoterkörning sker på anvisade leder för vintersäsongerna 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 och 2020/2021 bevilja
undantag från lokala trafikföreskrifter beträffande skoterkörning
att anvisad väg till bensinstation Ingo i Tierps köping är grönområdet längs
Brädgårdsvägen och körbanan på Bryggargatan/Uppsalavägen
att anvisad väg till bensinstationen i Söderfors ansluter till befintlig skoter-

led, fortsätter över industrimark och korsar Mellanverksvägen, samt
att Upplands Skoterklubb ansvarar för nödvändig skyltning och information

till skoteråkarna.
Bakgrund
Upplands Skoterklubb har sedan vintersäsongen 2005 beviljats undantag
från lokala trafikföreskrifter för skoteråkning till bensinstationen Statoil i
Tierps köping och bensinstationen i Söderfors.
I ansökan från den 9 maj 2017 har skoterklubben framfört önskemål om att
förlänga avtalet som löper ut i år om det inte förlängs.
Beslutsunderlag
• Upplands skoterklubb Ansökan om förlängning av avtal
Beslut skickas till
Upplands Skoterklubb
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Dnr Ks 2017.456

§ 64

Samverkan med Tierps biodlarförening
Bakgrund
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att kommunen ska teckna ett samverkansavtal med Tierps biodlarförening.
Bakgrund
Tierps B iodlarförening vill införa ett samarbete med kommunen för att
stärka kunskapen om bin och pollinering.
Beslutsunderlag
• Skrivelse från Tierps biodlarförening
• Översiktsplan 2010 - 2030 för Tierps kommun
Motivering
Bevarandet av pollinerande insekter är mycket viktigt, särskilt nu när
bisamhällen runt om i Sverige och världen dör på grund av de pågående
bidöden. Att öka kunnandet om bin och den ekosystemtjänst de utför
medför en större förståelse för insekter samt varifrån maten kommer.
Beslut skickas till
Naturvårdshandläggare
Tierps Biodlarförening
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§ 65
Meddelanden
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att lägga meddelandena till handlingarna.

Handlingar inkomna från:
Polisen
Ks 2017/311
Handl.id 2017.3097
Medborgarlöfte Tierps kommun 2017-2019 — undertecknat.
Ks 2017/312
Handl.id 2017.3096
Överenskommelse om samverkan och samarbete mellan Tierps kommun
och polisen — undertecknad.
Sveriges kommuner och landsting
Ks 2017/1
Handl.id 2017.3670
Klimatet — så klart! Slutrapport för programberedningen för klimat.
Ks 2017/1

Handl.id 2017.3371

Ekonomirapport, maj 2017.
Trafikverket
Ks 2017/346
Handl.id 2017.3301
Regeringsbeslut gällande överklagandet av Trafikverkets beslut om
förändring till allmän väg av enskilda vägen 13607 mellan Kvarnbo och
Klungsten.
Ks 2017/464
Handl.id 2017.3364
Svar gällande medborgarförslag om cykelbana längs väg 709 i Örbyhus.
Länsstyrelsen Uppsala län
Ks 2015/933
Handl.id 2017.3252
Beslut om sjötrafikföreskrift fastbegränsning Handviken.

forts.
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65 forts.

Ks 2017/320
Handl.id 2017.2964
Beslut om tillstånd till kameraövervakning för Länsstyrelsen i Uppsala län,
Naturmiljöenheten.
Ks 2016/413
Handl.id 2017.3578
Beslut om betydande miljöpåverkan för ombyggnation av kraftledning
mellan Älvkarleby och Dannemora.
Ks 2017/529
Handl.id 2017.3565
Jakttider för älg avseende de av Länsstyrelsen i Uppsala län inrättade
älgförvaltnings områdena i jaktåret 2017/2018.
Länsstyrelsen Stockholm
Ks 2017/1
Handl.id 2017.2900
Information om att Länsstyrelsen Stockholm har övergått till digital
ärendehantering.
Ks 2017/402
Handl.id 2017.3333
Beslut om tillstånd till kameraövervakning för Orica Sweden AB.
Länsstyrelsen Gävleborg
Ks 2017/245
Handl.id 2017.3552
Beslut om tillstånd till kameraövervakning för SCIOR Geomanagement AB
Länsstyrelsen Östergötland
Handl.id 2017.2934
Ks 2017/1
Beslut om utvidgning av tillstång till kameraövervakning för Spotscale AB.
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Handl.id 2017.3321
Ks 2017/356
Beslut om tillstånd till kameraövervakning för Norconsult AB.
Migrationsverket
Ks 2017/1
Information angående avveckling av asylboenden.

Handl.id 2017.2815

Sveriges lantbruksuniversitet
Ks 2017/1
Handl.id 2017.3041
Rapport 2017:4 Fyrisåns avrinningsområde 2016, vattenkvalitet 2008-2016.
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§ 65 forts.
Folkbildningsrådet
Ks 2017/1
Handl.id 2017.2888
Rapport — Folkbildningens betydelse för samhället 2016.

Stöldskyddsföreningen
Ks 2017/432
Handl.id 2017.2972
Finansiering av Grannsamverkanssyltar — ansökan om kommunbidrag
Tillgänglighetsbarometern
Ks 2017/1
Tillgänglighetsbarometern 2017- resultaten

Handl.id 2017.3583

Konkurrensverket
Handl.id 2017.3295
Ks 2017/63
Beslut om avskrivning av ärendet gällande takarbeten på en fastighet i
Örbyhus.
Tierps kommun
Ks 2017/439
Handl.id 2017.2990
Avtal mellan Tierps kommun och Tierps Energi & Miljö AB om överlåtelse
av verksamhet från Kommunen till Bolaget.
Ks 2016/94
Handl.id 2016.463
Utanordning — från Kultur och fritid till Tierps Motionsidrottsförbund.
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Dnr Ks 2017.569

§ 66

Verksamhetberättelse Närvård Tierp 2016
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att

godkänna Verksamhetsberättelse Närvård Tierp 2016.

Bakgrund

Kommunstyrelsen och Regionstyrelsen utser representanter till den politiska
styrgruppen för närvård, som tillsammans med chefgrupp närvård leder
närvårdsutvecklingen i Tierp. Styrelserna delges årligen verksamhetsberättelse om utvecklingen, och därmed samverkan inom hälso- och
sjukvård, social omsorg och skola mellan region Uppsala och Tierps
kommun.
Beslutsunderlag

•

Ordf sign

Verksamhetsberättelse 2016 - Närvård
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Dnr Ks 2017.570

Riktlinjer för exploateringsavtal
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att anta riktlinjer för exploateringsavtal.

Bakgrund
Riktlinjen ska tydliggöra hur Tierps kommun arbetar med exploateringsavtal i enighet med lagstiftningen som trädde i kraft 1 januari 2015. Planoch bygglagen (PBL) 6 kap 39 § anger:
"Om kommunen avser att ingå exploateringsavtal, ska kommunen anta
riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för sådana avtal. Riktlinjerna
ska ange grundläggande principer för fördelning av intäkter och
kostnader för genomförandet av detaljplaner samt andra förhållanden som
har betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att ingå
exploateringsavtal."
Beslutsunderlag
• Riktlinjer för exploateringsavtal
Motivering
Exploateringsavtal är ett avtal mellan kommunen och en byggherre. Det
ingås mellan parterna om det är byggherren som äger den mark som ska
bebyggas. Ett exploateringsavtal är kommunens sätt att tydliggöra och
precisera detaljplanens intensioner och att i olika avseenden reglera
parternas åtaganden. Avtalet är också ett verktyg för att säkerställa att
kommunen får ersättning för de kostnader som kommunen har med
anledning av exploateringen.
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