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Förvaringsplats för protokollet

Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierps köping

Paragrafer

77-88

Underskrift
Sara Stråfors
Utdragsbestyrkande

Beslutande

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

Närvarande
tjänstgörande
ersättare
Närvarande ej
tjänstgörande
ersättare

Övriga
närvarande

Ordf sign

Yvette Axelsson, kommunchef
Sara Stråfors, kommunsekreterare
Andreas Alleer projektledare § 77
Roger Kjettselberg, VD AB Tierpsbyggen och Tierps kommunfastigheter
(TKAB) § 77
Anders Norrström, ekonomichef AB Tierpsbyggen och Tierps
kommunfastigheter (TKAB) § 77
Susanne Ivarsson, utredare processtöd § 84
Eva-Lena Zackrisson,utredare processtöd § 84

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 77
Information
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund

Ordf sign



Information ges av Andreas Alleer som är anställd som projektledare
med uppdrag att tillsammans med Östhammars kommun, utreda
möjligheten att upprätta en distributionscentral för varor som
levereras till kommunerna.



Enligt ägardirektiven ska AB Tierpsbyggen minst två gånger per år
informera arbetsutskottet om sin verksamhet. VD Roger Kjettselberg
och ekonomichef Anders Norrström informerade om vad som är på
gång inom Tierpsbyggen och Tierps kommunfastigheter.

Justerandes sign

Sekr sign
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§ 78

Dnr KS 2016.748

Ny lokal trafikföreskrift för stannande och parkering i Tierps kommun

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att tillstyrka förslag om ny trafikföreskrift för stannande och parkering i
Tierps kommun.
Bakgrund
Nuvarande lokal trafikföreskrift för stannande och parkering lyder: ”Fordon
får parkeras högst 48 timmar i följd på gator/vägar och allmänna platser
inom kommunens tätorter där inte annat följer av särskilda föreskrifter som
tillkännagivits genom vägmärken”.
Detta innebär att det är tillåtet att parkera på alla ställen som är allmän
platsmark. Vilket gör att det är tillåtet för medborgare att parkera på
grönytor och andra ytor som enligt detaljplan är allmän plats.
Därför vill trafikgruppen föreslå att detta tas bort och specificeras med att
detta enbart gäller allmän mark som är definierad som parkering eller gata.
Beslutsunderlag
 Tierps kommuns lokala trafikföreskrifter om stannande och
parkering inom Tierps kommun, 0360 2010:2
 Förslag på ny lokal trafikföreskrift
 Definition av allmän platsmark:
Med allmän plats avses ett område som i en detaljplan är avsett för
ett gemensamt behov. En allmän plats får inte mer än tillfälligtvis
upplåtas för en enskild verksamhet. Om det är kommunen som är
huvudman för en allmän plats ska användningen alltid redovisas i
detaljplanen. En allmän plats kan till exempel vara en gata, ett torg
eller en park.
Källa: Boverket

Forts
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§ 78 forts
Motivering
Då Tierp växer och snart får en kommunal parkeringsövervakning är det av
vikt att de lokala trafikföreskrifterna är tydliga med gällande regler.
Gällande föreskrift ger en medborgare rätt att ställa sitt fordon på till
exempel en allmän grönyta i 48 timmar vilket inte anses som lämpligt.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Kostnader för att upphäva 0360 2010:2 och ersätta denna med en ny kan ses
som försumbara.
Beslut delges
Marie Hedström, trafikingenjör
Thomas Kihlström, chef Samhällsbyggnadsenheten
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§ 79

Dnr KS 2016.749

Hastighetsänkning på Tolftaliden, Tierp

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att tillstyrka förslag om hastighetssänkning på delar av Tolftaliden.
Bakgrund
Då Vallskoga daghem befinner sig under renovering har verksamheten
tvingats flytta till baracker belägna bredvid Tolftaliden. Detta är en plats
som verksamheten kommer att befinna sig på under minst två år framåt.
Verksamheten har 80 barn, 20 på varje avdelning. Då den nya förskolan är
belägen precis bredvid Tolftaliden har önskemål inkommit om en
hastighetssänkning både från Tierpsbyggen och medborgare. Trafikgruppen
föreslår därför att den delen av Tolftaliden som går förbi förskolan får en
sänkt hastighet till 30 km/h.
Då förskolan kommer att ha sina verksamheter på platsen under minst två
års tid ser trafikgruppen anledning för Ks Au att tillstyrka förslaget. Då detta
är en förskola där små barn vistas är trafiksäkerheten på gatan närmast
verksamheten mycket viktig.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Trafikingenjör har pratat med Tierpsbyggen som kan tänka sig att stå för
kostnaderna för uppsättande av de nya skyltarna. Kostnad för inrapportering
av lokal trafikföreskrift till Transportstyrelsen ses som försumbar.
Beslut delges
Marie Hedström, trafikingenjör
Thomas Kihlström, chef Samhällsbyggnadsenheten
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§ 80

Dnr KS 2016.750

Lokal förskrift på Kajvägen, Karlholm

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att tillstyrka förslag om lokal trafikföreskrift på Kajvägen.
Bakgrund
På Kajvägen i Karlholm sitter det skyltar om 30 km/h. Dessa skyltar har inte
stöd i någon lokal trafikföreskrift vilket gör att hastigheten som enligt lag
råder på vägen är 50 km/h. I den nationella vägdatabasen finns också
informationen att Kajvägen har en hastighetsbegränsning på 50 km/h vilket
gör att informationen ej överensstämmer med verkligheten. Trafikverket
genomför kontroller på slumpmässiga gator i kommunerna för att identifiera
de brister som finns med verkligheten och databasen. Slutsatsen kan därför
dras att vid uppsättande av skylten missades att rapportera in denna i form
av en lokal trafikföreskrift. Trafikgruppen vill därför se till att databasen
stämmer med verkligheten.
Motivering
Då dessa skyltar har suttit där under minst sex år vill trafikgruppen att dessa
ska ha stöd i en lokal trafikföreskrift, detta för att kunna rapportera in
korrekt data till nationella vägdatabasen.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Om Ks Au beviljar förslaget kommer de befintliga skyltarna att
kompletteras med varsin skylt för att skyltningen ska vara korrekt. En skylt
kostar cirka 450 kr. Kostnaden för att rapportera in den lokala
trafikföreskriften till Transportstyrelsen och ändringen till nationella
vägdatabasen kan ses som försumbar.
Beslut delges
Marie Hedström, trafikingenjör
Thomas Kihlström, chef Samhällsbyggnadsenheten
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§ 81

Dnr KS 2016.751

Sammanträdesplan för 2017

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att fastställa nedan angivna sammanträdesdagar för kommunstyrelsens
arbetsutskott år 2017:
tisdagen den 31 januari
tisdagen den 7 mars
tisdagen den 5 april
tisdagen den 16 maj
tisdagen den 20 juni
tisdagen den 22 augusti
tisdagen den 3 oktober
torsdagen den 16 november
tisdagen den 19 december
att sammanträdena vid samtliga tillfällen börjar kl 08.30.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa nedan angivna sammanträdesdagar för kommunstyrelsen år
2017:
tisdagen den 14 februari
tisdagen den 21 mars – bokslut
tisdagen den 25 april
tisdagen den 30 maj - tertialrapport
tisdagen den 5 september
tisdagen den 17 oktober – delårsrapport, skattesats, budget, flerårsplan
tisdagen den 5 december
att sammanträdena vid samtliga tillfällen börjar kl 13.00.

forts.

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 81 forts.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att fastställa nedan angivna sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år
2017:
tisdagen den 28 februari
tisdagen den 4 april – bokslut
tisdagen den 13 juni
tisdagen den 19 september
tisdagen den 31 oktober – delårsrapport, skattesats, budget, flerårsplan
onsdagen den 19 december
att sammanträdena vid samtliga tillfällen börjar kl 18.00, utom
sammanträdet den 13 juni som startar kl 16.00 och 31 oktober, som startar
kl 13.00.
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§ 82

Dnr KS 2016.752

Val av kontaktpolitiker till Brottoffersjouren i Uppsala läns
referensgrupp

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att utse Jonas Nyberg till Tierps representant i Brottsofferjouren Uppsala
Läns referensgrupp.
Bakgrund
Tierps kommun har sedan 1 januari 2016 en överenskommelse om idéburet
offentligt partnerskap (IOP) med Brottofferjouren Uppsala Län i syfte att
erbjuda invånarna i Tierps kommun samtalsstöd i en brottsutsatt situation.
Brottsutsatta, anhöriga och vittnen ska få stöd och vägledning när det gäller
polisanmälan, rättsprocess och försäkrings- och ersättningsfrågor samt i
kontakter med vård, myndigheter och hjälporganisationer enligt
intentionerna i 5 kap 11 § socialtjänstlagen 2001:453 samt EU-direktivet
”Brottsoffren i centrum”. Stödsökande ska även erbjudas stöd inför, under
och efter rättegång. Enligt avtalet har Tierps kommun rätt till att delta i
Brottsofferjourens referensgrupp varför representant nu föreslås.
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§ 83

Dnr Ks 2016.754

Yttrande angående riksfärdtjänstresor till kurs på folkhögskola
(Sekretess)
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§ 84

Dnr Ks 2016.755

Inriktningsbeslut avseende fortsatt utredning angående LOU inom
vård och omsorgsplatser, korttidsvistelse samt hemtjänst enligt
socialtjänstlagen

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att tillämpa LOU för att skapa en volym som ger möjlighet till stabilitet,
inom ramen för vård och omsorgsplatser, hemtjänst samt korttidsvistelse
enligt socialtjänstlagen samt
att uppdra till kommunstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp för det fortsatta
arbetet avseende upprättande av förfrågningsunderlag, se över en
organisation som stöder operativa styr och kontrollfunktioner samt
förberedande av egenregin samt
att upphäva kommunfullmäktiges beslut från 2012 § 101 gällande införande
av steg 2 – Valfrihetssystem i Tierps kommun, LOV, samt
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för det
fortsatta arbetet med LOV.

Bakgrund
Sedan beslutet fattades kring införandet av LOV i Tierps kommun har en
rad faktorer tillkommit som påverkar huvudmannens samt vårdgivarerollen.
Kommunstyrelsen ska ha antagit riktlinjer för hur insyn kontroll av
verksamheten som bedrivs eller ska bedrivas av externa utförare, ett så
kallat programråd.
Det ska finnas tydliga styr och uppföljningsmål som följer ledningssystemet
från strategi till operativ genomförande.
Vårdgivare och Huvudman
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att erbjuda en hälsooch sjukvård som uppfyller hälso- och sjukvårdslagens krav på en god och
säker vård.
Forts.
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§ 84 forts
Vårdgivare
Ledningssystemet behöver ses över så att en extern utförare betraktas som
en utförare med juridiskt ansvar så som vårdgivare. Organisationen behöver
hitta en form där ledningssystemet innehåller en dokumenterad
informationssäkerhetspolicy. Är anpassat efter verksamheten, anger roller
och ansvar dvs. delegationsordning och där extern utförare finns beskriven.
Likaså finns behov av att uppdatera de övergripande riktlinjerna kring
utförandet av hälso- och sjukvård inklusive då det överlåtits genom avtal till
annan. Anpassa organisationen kring huvudmannaansvaret för de
kommunala hälso- och sjukvården i enlighet med författningsändringar
gällande kontrollansvaret.
Behov av vård och omsorgsboendeplatser.
Kommunfullmäktige i Tierps kommun beslutade den 10 juni 2014 att anta
Boendeplan för äldre 2014-20355.
Från år 2025 förväntas en stor ökning av antalet personer 80 år och äldre i
Tierp kommun, vilket kommer att innebära behov av fler vård- och
omsorgsplatser i Tierps kommun detta innebär att till 2020 behöver
kommunen 34 ytterligar platser, 2035 behövs 115 platser ytterligare.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut § 101, 2012
Yttrande – Inriktningsbeslut LOV
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§ 85

Dnr KS 2016.549

Remissvar – Validering med mervärde (Ds 2016:24)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att Tierps kommun inte har några synpunkter på Departementspromemorian
Validering med mervärde (Ds 2016:24).
Bakgrund
Europeiska unionens råd antog den 20 december 2012 en rekommendation
om validering av icke-formellt och informellt lärande (2012/C 398/01).
Sverige har röstat för rekommendationen, vilken rekommenderar att
medlemsstaterna bör ha inrättat arrangemang för validering senast 2018.
Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2015 att ett sammanhållet,
nationellt och permanent system för validering ska införas (prop.
2014/15:1).
Möjligheten till validering av reell kompetens finns sedan början av 2000talet inom vuxenutbildningen och de eftergymnasiala utbildningarna. Trots
detta är omfattningen fortfarande blygsam. Departementspromemorian (DS
2016:24) finner att individens tillgång till validering behöver stärkas och att
Skollagen därför bör ändras så att huvudmannen för vuxenutbildning ska
vara skyldig att erbjuda en elev validering.
Validering är i första hand en insats för individer med relativt stor
kompetens inom områden som täcks av en vedertagen kompetensstandard,
men som saknar den formella kvalifikationen som krävs för att få jobb eller
för att kunna gå vidare till en utbildning.
Beslutsunderlag
Departementspromemorian Validering med mervärde (Ds 2016:24).
www.regeringen.se/remisser

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 86

Dnr KS 2016.676

Ändring av beslut avseende central kostorganisation

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att upphäva beslutet om ombudgetering enligt beslutet § 104/2016 om
förändrad kostorganisation.
Bakgrund
Kommunstyrelsen § 104/2016 har fattat beslut om en ny central
kostorganisation. I beslutet föreslås en ombudgetering av 27,4 mnkr från
verksamheterna Utbildning och Äldreomsorg till Gemensam service. Denna
ombudgetering är inte nödvändig eftersom kosten liksom vad som tidigare
skett inom skolverksamheten ska interndebiteras d.v.s. finansieras genom
interna köp och inte genom förändrade budgetanslag (ramar).
Internbudgeten ska som en konsekvens av beslutet liksom tidigare ändras så
att personalkostnader o.s.v. budgeteras hos Gemensam service. Dessa
kostnader matchas mot en motsvarande summa för försäljning av måltider.
På verksamheten utbildning och äldreomsorg ligger motsvarande
budgetmedel kvar för köp av måltider.
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§ 87

Dnr KS 2016.757

Tidplan 2017 för arbetet med bokslut, månadsprognoser,
delårsrapport, samt budget för år 2018 och plan 2019-2020

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta föreliggande förslag om tidplan 2017 för arbetet med bokslut,
månadsprognoser, delårsrapport, samt budget för år 2018 och plan 20192020.
Bakgrund
Föreligger förslag från ekonomichefen om tidplan 2017 för arbetet med
bokslut, månadsprognoser, delårsrapport, samt budget för år 2018 och plan
2019-2020.
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§ 88
Meddelanden

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att lägga meddelandena till handlingarna.

Handlingar inkomna från:
Tierps kommun
Ks 2014.642
Avtal mellan Tierps kommun och Strömsberg IF.

Handl nr 4965

Ks 2014.643
Avtal mellan Tierps kommun och Tierps IF damfotboll.

Handl nr 4967

Länsstyrelsen Uppsala län
Ks 2014.247
Handl nr 4703
Beslut – Lokal trafikföreskrift om hastighetsänkning på Industrigatan (väg
740) Tierps kommun.
Ks 2016.56
Beslut – Tillstånd till tävling för fordon på väg m.m.

Handl nr 4846

Ks 2016.1
Handl nr 5248
Beslut – Tillstånd enlig kulturmiljölagen (1988:950) till ingrepp i
fornlämning RAÅ 25:1, Söderfors socken, Tierps kommun, Uppsala län.
Ks 2016.56
Beslut – Tillstånd till tävling för fordon på väg m.m.

Handl nr 5314

Ks 2016.1
Handl nr 5327
Beslut – Tillstånd till ingrepp inom fornlämningarna RAÄ 92:1 och 92:2,
Tegelmora socken, fastigheten Gyllby 1:97, Tierps kommun.
Ks 2016.1
Handl nr 5328
Beslut – Tillstånd till ingrepp inom fornlämningarna RAÄ 515 Vendels
socken, fastigheten Holvarbo 1:1, Tierps kommun.
Forts.
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§ 88 forts.
Ks 2016.224
Bekräftelse – av anmälan om transport av farligt avfall.

Handl nr 4890

Ks 2016.1
Handl nr 4871
Beslut – dispens för att färdas med båt inom förbudsområde i naturreservat
Båtfors i Älvkarleby och Tierps kommun.
Ks 2016.1
Handl nr 3434
Länsstyrelsen i Uppsala län – Tillstånd till ingrepp i fornlämningsområde
till fornlämning RAÄ 1667, Österlövsta socken, fastigheten Österlövsta 5:7,
Tierps kommun.

Boverket
Ks 2016.648
Handl nr 5394
Beslut – om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier.

Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Ks 2016.1
Handl nr 4650
Avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna läsåret
2016/2017.

Domstolsverket
Ks 2016.1
Handl nr 4998
Information – Nya patent- och marknadsdomstolar inrättas.
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