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Plats och tid

Kommunhuset, Rådrummet, kl. 08.30-10.30

Beslutande och övriga närvarande

enligt sida 2
Paragrafer
89-106

Utses att justera

Catarina Deremar

Justeringens plats och tid

Underskrifter
Sekreterare
Sara Stråfors
Ordförande

Justerande
Catarina Derernar

BEVIS OM ANSLAG

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2016-11-09

Datum då anslaget sätts upp

2016-11-11

Datum då anslaget tas ned

2016-12-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierps köping

Paragrafer

89-106

Underskrift
Sara Stråfors
Utdragsbestyrkande
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Beslutande

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

Närvarande
tjänstgörande
ersättare

Lars-Göran Birkehorn Karlsen (M)

Närvarande ej
tjänstgörande
ersättare

Övriga
närvarande

Ordf sign

Sara Stråfors, kommunsekreterare
Evelina Håkansson, administrativ assistent
Jenny Ljungvall Cardozo, kommunjurist § 89
Louise Pettersson, utredare/utvecklare § 104
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Dnr KS 2016:877

§ 89
Tilldelningsbeslut
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att Previa AB tilldelas ramavtal avseende företagshälsovård.
Bakgrund

Previa AB har lämnat lägst anbudspris och både anbud och leverantör är
kvalificerade. Således tilldelas Previa AB ramavtal avseende
företagshälsovård där Tierps kommunkoncern dvs. Tierps kommun,
TEMAB och AB Tierpsbyggen är avropsberättigade.
Avtal kommer inte att tecknas före det att perioden enligt 16 kap 1 § LOU
löpt ut vilket innebär tidigast vardagen 10 dagar från beslut.
Kommunjurist Jenny Ljungvall Cardozo föredrar ärendet.
Beslut delges

Upphandlingsenheten
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Dnr KS 2016.875

Hastighetssänkning till 30-zon i området Nämndemansgatan,
Åskarbygatan och Kilgatan, Tierp
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att anta förslag om hastighetssänkning i form av en 30-zon i området

Nämndemansgatan, Åskarbygatan och Kilgatan.
Bakgrund
Plankontoret har fått i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Unionen,
Tierp. För att skapa en säker trafikmiljö för fotgängare och samtidigt kunna
ha en fullgod bredd på Nämndemannagatans körbanor föreslås i
samrådshandlingarna en omdaning av gatan med en bredare gångväg
längsmed den norra sidan av gatan. När detaljplanen har vunnit laga kraft
kommer den att generera mer trafik till Nämndemansgatan i och med de nya
bostäderna. Då en förskola är belägen vid Nämndemansgatan är det lämpligt
att området runt Unionen hastighetssänks till 30 km/h. Den angränsande
delen av Norra Esplanaden har idag en hastighetsbegränsning på 30 km/h
vilket gör det naturligt att Nämndemansgatan som har en förskola belägen
längs med gatan får detsamma.
Beslutsunderlag

•
•

Yttrande trafikingenjör daterat den 3 november 2016
DP 1054 — Unionen Samrådshandling sid 1- 4

Motivering

Genom att införa en hastighetssänkning i området och förbi förskolan kan
trafiksäkerheten ökas. När den nya detaljplanen vinner laga kraft kommer
trafiken att öka i området vilket bör vara en grund för bifall.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Kostnaden som uppkommer är kostnaden för nya skyltar samt arbetstid för
upprättandet. Bekostas av samhällsbyggnadsenheten.
Beslut delges
Marie Hedström, trafikingenjör
Adam Nyström, T. f Kommunarkitekt
Thomas Kihlström, chef Samhällsbyggnad
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Dnr KS 2016.874

§ 92

Regler för nyttoparkering i Tierps kommun
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att anta förslag om reglerna för införande av nyttoparkering i Tierps

kommun.
Bakgrund

Nyttoparkering är ett tillstånd som ger den sökande tillstånd att parkera
gratis på kommunens gatumark, även på platser där parkering normalt sätt
inte är tillåten. Tillståndet kan köpas av företagare eller andra med särskilda
behov att parkera nära sin tillfälliga arbetsplats.
Tierps kommun har idag inget tillstånd för nyttoparkering på kommunens
gatumark. Detta kan ställa till problem till exempel vid leveranser där
leverantören har tungt gods och inte kan parkera nära målet. Detta skulle
även underlätta för personal inom sjuk- eller socialvårdande verksamhet.
Handläggare har bland annat fått förfrågan från ett företag i kommunen om
nyttoparkeringstillstånd för att underlätta deras arbete vid matleveranser.
Tillstånd för nyttoparkering finns i flera kommuner och priset för ett
nyttoparkeringstillstånd varierar i olika kommuner. Vissa har bara ett
årskort medan andra har dagskort, månadskort och årskort. I Linköping
kostar detta 2500 per år och i Nyköping 3500 per år. I Uppsala beror det på
om den sökande ansöker om tillstånd för hela kommunen eller utanför
innerstadszonen. För Tierps kommun skulle till exempel dagskort och
årskort finnas tillgängliga att söka. Ett dagskort i Uppsala kostar 150 kr för
hela kommunen och i Malmö kostar det 250 kr. Separat förslag gällande
taxa för Tierps kommun går upp till Kommunfullmäktige.

Forts.
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§ 92 forts.
Motivering
Då detta är något som skulle underlätta för företag som levererar varor till
olika platser i Tierps kommun samt personal som jobbar inom
vårdomsorgen eller på TEMAB föreslås Kommunstyrelsens arbetsutskott
tillstyrka förslaget.
Följande regler föreslås gälla för nyttoparkeringstillstånd baserat på andra
kommuners regler. Företag, förvaltningar, myndigheter och i viss mån
privatpersoner kan erhålla tillstånd för nyttoparkering.
Villkor för nyttoparkeringstillstånd
• Nyttotillståndet får endast användas i samband med yrkesmässig
verksamhet. Verksamhetens namn måste tydligt framgå på fordonet.
• Tillståndet får användas av olika fordon i samma företag, ett fordon
åt gången, men får inte överlåtas till andra företag eller
privatpersoner. Kopior på tillståndet är inte giltigt.
• Gäller i original per kalenderår, inom Tierps kommun.
• Nyttotillståndet är inte avsett att gälla vid företagets eller
organisationens egna kontor eller lokaler.
Villkor för parkering med nyttoparkeringstillstånd
• Nyttotillståndet gäller på kommunens gatumark, allmän mark samt
upplåten parkering på helgfri måndag — lördag klockan 06-18
• Undantag för tidsbegränsningen kan göras för sjukvården och
hemtjänsten där parkering kan beviljas alla dagar klockan 00 — 24
• Vid parkering ska tillståndet placeras väl synligt i vindrutan.
• Får endast användas för den typ av uppställning som ligger till grund
för att tillståndet beviljats
• Ett nyttotillstånd ger tillstånd att parkera upp till tre timmar i följd på
allmänna gator och platser där parkeringsförbud gäller, dock inte i
lastzoner eller på vändplatser, i korsningar eller där stannande- och
parkeringsförbud gäller.
• Privatpersoner kan endast beviljas ett dagskort och får i ansökan
lämna motivering till varför de ansöker om nyttoparkeringstillstånd
• Tillståndet innebär inte att någon parkeringsplats kan reserveras
Forts
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92 forts
Nyttoparkeringstillstånd gäller inte:
• på vändplats, lastplats eller annan ändamålsplats
• på parkeringsplats för rörelsehindrade eller för ett visst slag av
fordon
• på busshållplats
• på gågata eller inom gångfartsområde annat än på anvisade
parkeringsplatser
• inom område utmärkt med vägmärke A20 vägarbetsområde
• i strid med generella bestämmelser i Trafikförordningen (1998:1276)
• parkering för verksamhetsfordon där den egna verksamheten är
stationär
• parkering på plats som regleras civilrättsligt eller med stöd av lagen
om kontrollavgift på tomtmark, där annan än Tierps kommun
övervakar eller förvaltar marken
Övrigt
• Polis eller parkeringsvakts anvisningar ska följas.
• Överträdelse av reglerna kan medföra parkeringsanmärkning.
• Tillstånd får inte överlåtas till andra företag eller privatpersoner.
• Utfärdat tillstånd kan återkallas om det missbrukas.
• Sökande ansvarar själv för att tillståndet förnyas.
• Kostnad för nyttoparkeringstillstånd, av kommunfullmäktige
fastställt belopp.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Intäkterna skulle till exempel kunna användas till trafiksäkerhetshöjande
åtgärder. Införandet av nyttotillståndet innebär inga direkta kostnader mer
än arbetstiden för att handlägga och utfärda tillstånden.
Beslutsunderlag
• Yttrande trafikingenjör daterat den 3 november 2016
Beslut delges
Marie Hedström, Trafikingenjör
Thomas Kihlström, Chef Samhällsbyggnad
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Dnr KS 2016.873

§ 93

Begäran om yttrande: gällande hastighetssänkning på enskilda vägen
13516 Ängskär — Skaten - Rångsand

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att anta yttrandet samt översända detta till länsstyrelsen.

Bakgrund
Ängskär-Skaten-Rångsad vsf har ansökt till länsstyrelsen om
hastighetssänkning på den enskilda vägen nr 13516. Enligt sökande hade
vägen mellan åren 1970-2003 en hastighetsbegränsning på 50 km/h mellan
juni — september. En ansökan skickades in 1994 om att få permanent
hastighet 50 km/h då genomfartstrafiken hade ökat i intensitet samt att enligt
sökande vistas ofta barn och vuxna av olika anledningar längs med vägen.
Dåvarande Vägverket, polismyndigheten i Tierp och trafikrådet i Tierps
kommun yttrade sig samtliga avvisade förslaget och länsstyrelsen beslutade
att avslå ansökan.
Vid platsbesök konstaterades det att inga fastigheter ligger i direkt
anslutning till vägen samt att en del infarter är försedda med bommar.1
ansökan nämndes att skyltarna fortfarande står kvar, något som noterades på
plats. Vägen är av sådan karaktär att hastigheten måste anpassas efter
rådande förhållanden.
Beslutsunderlag
• Yttrande trafikingenjör daterat den 3 november 2016
• Beslut från länsstyrelsen 1994-12-12, Dnr 126-5623-94
• Ansökan om permanenta lokala trafikföreskrifter om
hastighetsbegränsning på enskilda vägen 13516
Motivering
Tierps kommun beslutar att föreslå länsstyrelsen att ansökt sträcka får en
hastighetsbegränsning om 60 km/h. Detta då vägen är sådan att bilister får
köra efter rådande vägförhållanden men de fordon som vistas på vägen blir
uppmärksammade på den bebyggelse som finns längs med vägen.
Beslut delges
Trafikingenjör
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Dnr KS 2016.862

§ 94

Parkeringsförbud på Korsnäsvägen, Karlholm
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att anta förslaget om parkeringsförbud på Korsnäsvägen i Karlholm.
Bakgrund
Karlholms nya lekplats Lekholmsbruk invigdes i oktober 2016. Lekplatsen
ligger vid Korsnäsvägen som är en smal gata, cirka fyra meter bred och den
används i dagsläget som parkeringsplats av lekplatsens besökare.
Lekplatsen har blivit en samlingspunkt för besökare både från orten men
även från andra orter, vilket bidrar till fler bilar på Korsnäsvägen.
Då lekplatsen inte har en egen parkeringsplats hänvisades besökande vid
invigningen att använda skolans parkeringsplatser vilket fungerade bra, men
nu ställer sig bilarna längs Korsnäsvägen. Detta har lett till irritation och
sämre framkomlighet för de boende längs Korsnäsvägen som har uttryckt en
önskan om parkeringsförbud.
Beslutsunderlag
• Yttrande trafikingenjör daterat den 3 november 2016
Motivering

Då Korsnäsvägen inte är lämplig att användas som parkering för de
besökande till lekparken föreslås ett parkeringsförbud i båda riktningarna på
del delen av gatan som är närmast lekplatsen.
Beslut delges
Gata/park-samordnare, projektledare Samhällsbyggnad
Chef Samhällsbyggnad
Trafikingenjör
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Dnr KS 2016.863

§ 95

Ändring av Tierps kommuns lokala trafikföreskrifter om stannande
och parkering på RådhusaUn i Tierps köping

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att anta förslag om upphävande och ändring av den lokala trafikföreskriften
på Rådhusall&I i Tierps köping.

Bakgrund
I den nuvarande lokala trafikföreskriften om stannande och parkering på
RådhusaWn i Tierps köping 0360 2010:26 råder förbud mot att stanna och
parkera på Rådhusallans norra sida mellan Torggatan och västra hörnet av
polishusets garagedel. Detta är ett förbud som inte är aktuellt längre
eftersom polisen har bytt lokaler.
Beslutsunderlag
• Yttrande trafikingenjör daterat den 3 november 2016
• 0360 2010:26 Tierps kommuns lokala trafikföreskrifter om
stannande och parkering på Rådhusall&I i Tierps köping transportstyrelsens hemsida:
https://rdt.transportstyrelsen.se/rdt/AF06 Search.aspx?UseStfs=1
Motivering
Då polisen har bytt lokaler är detta ett förbud som inte är aktuellt längre.
Trafikgruppen föreslår därför att detta förbud upphävs genom en ändring av
den lokala trafikföreskriften där § 1 0360 2010:26 i utgår.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Kostnaderna för detta är försumbara för att rapportera in ny lokal
trafikföreskrift. Nedmontering av skyltarna beställs från TEMAB.
Beslut delges
Trafikingenjör
Chef Samhällsbyggnad
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Dnr KS 2016,864

§ 96

Upphävande av de lokala trafikföreskrifterna 0360 2013:44 och 0360
2010:39, Tierps kommuns lokala trafikföreskrifter om stannande och
parkering på Torggatan i Tierps köping
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att anta förslag om upphävande av de lokala trafikföreskrifterna 0360
2013:44 och 0360 2010:39 på Torggatan i Tierps köping.

Bakgrund
Torggatan omfattas idag av tre lokala trafikföreskrifter varav två stycken
reglerar stannade och parker,ing. Då polisen tidigare hade sina lokaler längs
med gatan finns det lokala trafikföreskrifter som inte längre är aktuella.
0360 2010:39 § 2 lyder: På Torggatans östra sida mellan Centralgatan och
Rådhusallan får fordon parkeras högst 15 minuter i följd. Utryckningsfordon
undantas från tidsbegränsningen.
360 2013:44 § 1 lyder: På Torggatans östra sida mellan Centralgatan och
RådhusalMn på 3st uppmärkta platser får bara utryckningsfordon parkeras.
Trafikgruppen föreslår därför att dessa regleringar av stannande och
parkering upphör då polisen numera har sina lokaler på Eriks gata.
Då Individ och omsorg inom kort flyttar in i polisens gamla lokaler föreslås
att besöksplatser samt att parkeringsplatser för rörelsehindrade istället
anläggs på dessa platser.
Beslutsunderlag
• Yttrande trafikingenjör daterat den 3 november 2016
• 0360 2010:39 Tierps kommuns lokala trafikföreskrifter om
stannande och parkering på Torggatan i Tierps köping
• 0360 2013:44 Tierps kommuns lokala trafikföreskrifter om
stannande och parkering på Torggatan i Tierps köping
transportstyrelsens hemsida:
https ://rdt.transportstyrel sen. s e/rdt/AF06 Search.aspx?UseStfs.1
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§ 96 Forts
Motivering
Då dessa föreskrifter inte längre är aktuella föreslår trafikgruppen att dessa
upphävs. Målningen på de uppmärkta platserna för utryckningsfordon har
nötts ut och är numera knappt synlig. Det nya användningsområdet för dessa
platser passar även dagens verksamhet.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Kostnader för att rapportera in ändringarna i Transportstyrelsens databas
anses vara försumbara. En beställning läggs till TEMAB för nedmontering
av skyltarna.
Beslut delges
Chef Samhällsbyggnad
Trafikingenjör
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Dnr KS 2016.865

§ 97

Hastighetssänkning på delar av Libbarbovägen närmast länsväg 292
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att anta förslag om hastighetssänkning på delar av Libbarbovägen i
Örbyhus.
Bakgrund
Libbarbovägen i Örbyhus sträcker sig från Uppsalavägen ned till länsväg
292. Libbarbovägen utgör en viktig utfart till 292:an och används flitigt av
de boende som ett komplement till de två andra utfarterna. Nuvarande
hastighetsbegränsning är 50 km/h.
Den delen av Libbarbovägen som är belägen närmast länsväg 292 är
omgiven av tät skog vilket begränsar sikten kraftigt. Vägens bredd
tillsammans med den begränsade sikten gör att det kan vara problematiskt
att mötas på vissa delar av sträckan. Trafikgruppen föreslår därför att den
smalaste delen av Libbarbovägen får en hastighetssänkning till 30 km/h.
Beslutsunderlag
• Yttrande trafikingenjör daterat den 3 november 2016
Motivering
Då vägen används flitigt av de boende vill Trafikgruppen höja
trafiksäkerheten på vägen. En utredning kommer göras om vilka åtgärder
som är lämpligast för vägen men som ett första steg bör en
hastighetssänkning på den del där sikten är som mest begränsad införas.
Beslut delges
Chef Samhällsbyggnad
Trafikingenjör
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Dur KS 2016.866

§ 98

Information om rapport om uppföljning av ungdomsnätverket

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund
Ungdomsnätverket bildades 2008 i samband med ett samverkansprojekt
mellan Tierps kommun, Närpolisen i Tierp och Barn- och
ungdomspsykiatrin (Landstinget i Uppsala län). Föreningen är ideell och
icke-vinstdrivande och verkar för att öka barn och ungas hälsa och minska
utanförskapet. Stort fokus har sedan föreningen startades legat på att ordna
verksamhetslokaler för ungdomar att vistas i.
Mellan Ungdomsnätverket och Tierps kommun har ett samverkansavtal för
2016 upprättats där Tierps kommun förbinder sig att betala 350 tkr till
Ungdomsnätverket som stöd till verksamheten, förutsatt att
Ungdomsnätverket uppfyller de krav som ställs i samverkansavtalet.
Enligt samverkansavtalet (se kommunstyrelsens beslut §39/2016) ska
kommunen följa upp avtal med syfte att uppföljningen ska leda till utökad
samverkan. Uppföljningen syftar till att fastställa huruvida
Ungdomsnätverket har efterlevt samverkansavtalet och ge en
nulägesbeskrivningen av Ungdomsnätverkets verksamhet.
Beslutsunderlag
•

Ordf sign

Rapport om uppföljning av ungdomsnätverket daterad den 31
oktober 2016
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Dnr KS 2016.868

§ 99

Riktlinjer för marknadsföringsbidrag för elitidrottsföreningar i Tierps
kommun
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta förslag till riktlinjer för marknadsföringsbidrag för Tierps kommun.

Bakgrund
Tierps kommun delar varje år ut marknadsföringsbidrag till föreningar i
kommunen. I gengäld ska föreningarna som får bidrag exponera kommunen
enligt uppsatta regler.
I Tierps kommun saknas i dagsläget tydliga riktlinjer för
marknadsföringsbidrag. Då kommunen redan idag arbetar med detta är det
av vikt att det är politiskt beslutat hur och efter vilka principer bidragen
fördelas.
Skrivelsen har tagits fram i samarbete mellan Kultur och fritid och
Medborgarservice då det är de verksamheter som hanterar frågorna.
Framförallt då det gäller marknadsföringsbidraget, som går till
idrottsföreningar, har det varit viktigt med samsyn så att bidraget blir tydligt
specificerat och inte blandas ihop med övriga bidrag som fördelas till
idrottsföreningar.
En ökad tydlighet och riktlinjer kring marknadsföringsbidraget har länge
eftersträvats. Framförallt behöver riktlinjerna tydliggöra vad som räknas
som "elitnivå" inom olika idrotter. Detta har Kultur och fritid tillsammans
med Medborgarservice specificerat. Tanken är att bidraget ska underlätta för
tävlande i högre divisioner.
Beslutsunderlag
• Yttrande handläggare daterat den 24 oktober 2016
• Riktlinjer för marknadsföringsbidrag för elitidrottsföreningar i
Tierps kommun samt avtal
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Dnr KS 2016.702

§ 100

Yttrande på förslaget till ny strategi och åtgärdsprogram för
ANDT-L-arbetet Uppsala län 2017-2020

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen besluta
att anta bifogat yttrande såsom sitt eget och överlämna det till länsstyrelsen
i Uppsala län.
Bakgrund
Regeringen har antagit en samlad alkohol-, narkotika-, dopnings- och
tobaksstrategi (ANDT) för åren 2016-2020 som anger mål, inriktning och
prioriteringar för samhällets insatser och omfattar allt från
tillgänglighetsbegränsande insatser, vård och behandling, alkohol- och
tobakstillsyn, till lokalt förebyggande verksamhet.
Regeringen tydliggör bland annat i strategin att jämlikhets- och
jämställdhetsperspektiven ska genomsyra ANDT-arbetet samt att barn ska
skyddas från skadliga effekter. Strategin och åtgärdsprogrammet för
Uppsala län gäller år 2017-2021. Länsstyrelserna har i uppgift att koppla
den nationella strategin till regionala förutsättningar och behov. Uppsala
läns styrgrupp tog ett beslut att ta fram ett regionalt samverkansdokument,
samt att inkludera läkemedelsmissbruk i strategin — ANDT-L.
Till grund för framtagande av de prioriterade insatserna i åtgärdsprogrammet har såväl den nationella ANDT-strategin varit en utgångspunkt
som tidigare utvärdering av både den nationella och länets förra
åtgärdsprogram 2013-2015. Strategin knyter även an till förslaget på en ny
regional utvecklingsstrategi och förslaget på länsöverenskommelse för
missbruks- och beroendevård. Frågan samordnas också med länets
kommande handlingsplaner för att stärka den psykiska hälsan och
cancerprevention.
Nu är förslaget på remiss och länsstyrelsen i Uppsala län önskar att Tierps
kommun delger synpunkter över den föreslagna strategin. Våren 2017 skall
åtgärdsprogrammet fastställas på styrgruppen för ANDT-L.
Forts
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§ 100 forts
Samlade synpunkter på nya strategin
Under hösten har berörda parter i kommunen fått tillfälle att läsa samt
inkomma med synpunkter på förslaget till ny strategi och åtgärdsprogram
för ANDT-L-arbetet Uppsala län 2017-2020. Produktionens olika
verksamheter har inkommit med åsikter såsom WO och Kultur och fritid,
samt Medborgarservice. Skolan har inget att invända.
Den samlade responsen ger vid handen att:
•

Tierps kommun betonar vikten av samverkan mellan olika aktörer
och flera enheter ser att det finns ett behov av att förtydliga
ansvarsfrågorna kring det förebyggande arbetets praktik.

•

Det är positivt att strategiförslaget kopplar till det som redan
fungerar, såsom tillgänglighetsbegränsning och föräldrastöd, men
också det tydliga sambandet mellan exempelvis ANDT och
brottslighet — kontrollköp har exempelvis visat sig vara en effektiv
metod för att förändra attityder hos handlare. Det är även positivt att
lyfta exempelvis "Bostad först"-arbetet. Flera aktörer inom Tierps
kommun ser positivt på möjligheterna att återigen använda
"provköp" inom tillsynen för att inspektera att butiker som säljer
alkohol och tobak kontrollerar legitimation på personer under 25 år
för att undvika att minderåriga tillåts handla.

•

En generell fråga som väckts handlar om "bör" och "ska" i
målformuleringarna, samt rörelsen mellan detaljnivå och generella
mål i de olika områdena som skiftar.

•

En annan tanke som lyfts är att i förslaget till ny strategi och
åtgärdsprogram för ANDT-L-arbetet Uppsala län slås fast att
rökning är vanligare bland kvinnor med funktionsnedsättning
jämfört med kvinnor utan funktionsnedsättning, samt att homo- eller
bisexuella personer har större risk att utveckla riskabla alkoholvanor
och röker oftare jämfört med heterosexuella. Dock finns dessa
målgrupper inte med inom ramen för insatser i förslaget till ny
strategi och åtgärdsprogram.
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§ 100 forts
•

Inom kultur- och fritidsområdet i Tierps kommun har man lyft
förslaget att utöka begreppet inom utvecklingsprojekt "Tobaksfri
skoltid" till "Tobaksfri skol- och fritid" för att inkludera exempelvis
fritidsgårdar och betona att rätten till rökfri miljö inte bara begränsas
till den traditionella skolgången. Inom Tierps kommun bedöms det
fortfarande som det finns problem med rökning på skolgårdar,
speciellt i högstadium och gymnasium. Det ses också som positivt
med stöd från statliga myndigheter som riktar sig till just skolor i hur
de kan jobba förebyggande och stödjande för de elever och personal
som röker på skolorna och skolgårdarna.

Utöver ovanstående efterfrågas dessutom mer stöd till kommunerna från
länsstyrelsen för att genomföra projekt men också hjälp och rådgivning i
konkreta frågor som i exempelvis stöd för att skriva beslut vid avvikelser.

Beslutsunderlag

Ordf sign

•

Yttrande handläggare daterat den 1 november 2016

•

Förslag till ny strategi och åtgärdsprogram för ANDT-L-arbetet
Uppsala län 2017-2020 från Länsstyrelsen
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Dnr KS 2016.869

Villkor för årets företagare i Tierps kommun

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna villkoren gällande juryns sammansättning och villkor för
priset årets företagare i Tierps kommuns vid den årliga företagargalan.
Bakgrund
Tierps kommun har sedan beslut 10 februari 1987 inrättat normer för att
dela ut ett företagarstipendium. Detta har gjorts i samband med
företagarföreningen i Tierp, numera Tierps företagare.
2014 bildades NIS (Näringsliv I Samverkan) som består av
företagarföreningarna i Tierp och i Örbyhus, Tobo och Vendel. Av den
anledningen är det naturligt att juryn består av representanter från NIS för
att utse årets företagare. Ett nytt beslut behövs därför som ersätter tidigare
beslut och som beskriver detta på ett bättre sätt och tydliggör juryns
sammansättning samt villkoren för stipendiet för årets företagare.
Villkor:
• Tierps kommun delar ut stipendiet "årets företagare".
• Kommunstyrelsen förbinder sig att finansiera stipendiet årligen.
• Stipendiet ska delas ut av kommunfullmäktiges ordförande vid
tidpunkten för årets företagargala.
• Juryn ska bestå av kommunfullmäktiges ordförande,
kommunstyrelsen ordförande, chef Medborgarservice och
näringslivsenheten och minst en eller högst två representanter från
varje företagarförening.
• Övriga priskategorier fastställs av Näringsliv i samverkan.
• Sammankallande tillika ordförande för juryn är chef
Medborgarservice och näringslivsenheten.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Stipendiet belastas årligen Medborgarservice budget.
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Dnr KS 2016.870

§ 102

Sponsringspolicy för Tierps kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa åt
kommunfullmäktige besluta
att anta sponsringspolicy för Tierps kommun.
Bakgrund
I Tierps kommun saknas i dagsläget policy för sponsring och då kommunen
redan idag arbetar med dessa frågor är det av vikt att det är politiskt beslutat
hur och efter vilka principer bidragen fördelas.
Skrivelsen har tagits fram i samarbete mellan Kultur och fritid och
Medborgarservice då det är de verksamheter som hanterar frågorna. Det har
varit viktigt med samsyn så att bidraget blir tydligt specificerat och inte
blandas ihop med övriga bidrag som fördelas till idrottsföreningar.
Sponsringspolicyn har varit på remiss till alla verksamhetschefer i
kommunen.
Beslutsunderlag
• Yttrande handläggare daterat den 24 oktober 2016
• Sponsringspolicy för Tierps kommun samt avtal
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Dnr KS 2016.871

Ändring av handlingsplan för kultur i förskola och skola

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsens besluta att
hemställa åt Kommunfullmäktige besluta
att ändra handlingsplanen för kultur i förskola och skola så att den omfattar
även gymnasiet.

Bakgrund
I Tierps kommuns vision är barn och unga prioriterade. För att säkerställa
att barn och unga får ta del av kultur på lika villkor har en handlingsplan
upprättats med utgångspunkt i Barnkonventionen, Lpfö 98, Lgrl l och den
nationella kulturpolitiken.
Kulturen ska ha en given plats i förskola och skola och ses som ett
värdefullt redskap i varje barns lärande. Den ska integreras i undervisningen
och därmed gå hand i hand med förskolans och skolans
utvecklingsområden. I Tierps kommun bör detta gälla från och med förskola
till och med gymnasiet.
Den handlingsplan som redan finns är otydlig vad gäller gymnasiets del i
planen. Arbetet sker redan på liknande sätt som för grundskolan men det har
funnits tveksamheter kring hur etablerat arbetet på gymnasiet är. För att
tydliggöra detta och för att visa på vikten av att kultur är ett naturligt inslag
även på gymnasiet, har vi uppdaterat planen och gjort formuleringarna
klarare.
Beslutsunderlag
• Yttrande handläggare daterat den 8 oktober 2016
• Handlingsplan för kultur i förskola och skola daterad den 8 oktober
2016
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Dnr KS 2016.129

§ 104

Information om delegationsförteckningen Kommunstyrelsen

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Det pågår ett arbete för att göra delegationsordningen för kommunstyrelsen
mer överskådlig och mer lättanvänd. Information ges av utredare Louise
Pettersson om den nya delegationsordningen.
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Dnr KS 2016.872

Inrättande av gemensam nämnd för kunskapsstyrning Inom
socialtjänst och angränsade hälso- och sjukvård
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreliggande förslag till Avtal om samverkan kring
kunskapsstyrning inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård för
Region Uppsala och länets kommuner,
att godkänna föreliggande förslag till Reglemente för gemensam nämnd för
kunskapsstyrning, och
att senast utgången av år 2016 välja en ledamot och en ersättare till den
gemensamma nämnden för kunskapsstyrning för socialtjänst och
angränsande hälso- och sjukvård.
Bakgrund

Landstingsfullmäktige har den 20-21 juni 2016, i samband med bildande av
Region Uppsala, beslutat att tillsammans med länets kommuner inrätta en
gemensam nämnd för kunskapsstyrning för socialtjänst och angränsande
hälso- och sjukvård.
Respektive huvudman ska under hösten 2016 anta ett samverkansavtal och
reglementet för den gemensamma nämnden, samt utse ledamöter och
ersättare i nämnden. Varje kommun ska utse en ordinarie ledamot och en
ersättare, förutom Uppsala kommun som ska utse två ledamöter och två
ersättare. Landstinget (Region Uppsala) ska utse tre ordinarie ledamöter och
tre ersättare i nämnden.
Ledamöterna och ersättarna bör utses senast under 2016 så att verksamheten
kan komma igång från januari 2017.
Forts
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§ 105 forts
Beslutsunderlag

Förslag till Avtal om samverkan kring kunskapsstyming inom
socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård för Region Uppsala
och länets kommuner.
• Förslag till Reglemente för gemensam nämnd för kunskapsstyming.
•
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§ 106
Meddelanden

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att lägga meddelandena till handlingarna,

Handlingar inkomna från:
Tierps kommun
Ks 2016.734
Samverkansavtal Tierps och Östhammars kommuner.

Handl nr 5581

Sveriges Kommuner och Landsting
Ks 2016.526
Handl nr 5656
Förlängd svarstid: Finansiering av nationell stödfunkton på SKL till stöd för
utvecklingen av en med konskapsbaserad socialtjänst.
Ks 2016.1
Ekonomirapport, oktober 2016.

Handl nr 6109

Övriga
Ks 2016.1

Handl nr 5579

Länsstyrelsen Uppsala län
Beslut — Föreläggande om att redovisa genomförda arbeten inkl. avvikelser
och incidenter samt förslag till miljökontroll, Karlholm utveckling KB.
Ks 2016.29

Handl nr 5829

Polisen

Ansökan — Julmarknad i centrala delar av Tobo samhälle.
Ks 2016.799
Handl nr 5949
Inspektionen för vård och omsorg
Beslut — Tillstånd till att bedriva bostad med särskild service i form av
gruppboende, Samsa AB.
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Ks 2016.1
Samordningsförbundet Uppsala län
Minnesanteckningar för medlemssamråd 2016-10-14.
Ks 2016.800
Jordbruksverket
Medfinansieringsintyg.

Handl nr 5976

Ks 2016.1
Vågbrytaren
Öppet brev — Skydd mot elektromagnetiska fält.

Handl nr 5947

Ks 2016.1
Haninge kommun
Inbjudan till politikernätverk för finska minoriteter.

Handl nr 5613

Handl nr 5956

Ks 2016.1
Handl nr 5604
Statistiska centralbyrån
Resultat av beräkningarna avseende den kommunalekonomiska utjämningen
för år 2017.
Ks 2016.169

Handl nr 5597

Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelserna
Informations- och prognosbrev, september 2016.
Ks 2016.68

Handl nr 5528

Biologisk myggkontroll
Rapportering av 2016 års bekämpning vid nedre Dalälven.
Ks 2016:771
Försvarsmakten
Hemställan om stöd till Försvarsmaktövning AURORA 17 samt svar från
Tierps kommun
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