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Beslutande

Bengt-Olov Eriksson (S) ordförande
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Anette Pettersson (S)
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Daniel Blomstedt (M)
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närvarande

Ordf sign

Yvette Axelsson, kommunchef
Helena Lundberg, sekreterare

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 15

Ks 2016.173

1.2

Tilläggsanslag med hänvisning till reglerna för hantering av överskott

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att medge tilläggsanslag med 230 tkr på ansvar 12101 chef medborgarservice, verksamhet 0100 administration Medborgarservice.
Bakgrund
Chef Medborgarservice har i skrivelse daterad 2015-02-18 hemställt om att
få ett tilläggsanslag på 230 tkr med hänvisning till reglerna för hantering av
överskott i Tierps kommun. Vid bokslutet för år 2015 redovisar
Medborgarservice ett överskott på 1 677 tkr. Medborgarservice vill med
tilläggsanslaget genomföra en utbildning av samtliga medarbetare inom
personlighetsprofil/analys för att stärka och skapa förståelse för samverkan
inom organisationen. Verksamheten planerar också att genomföra en
studieresa till en av Sveriges mest framgångsrika kommuner under två dagar
i maj 2016.
Delges
Ekonomichef
Chef Medborgarservice

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 16

Ks 2016.174

3.2.1

Hastighet på del av Grevegatan, Tierp

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att förlänga sträckan med den högsta tillåtna hastigheten 30 km/h på
Grevegatan att gälla fram till Vegagatan.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade § 89/2015 om att den högsta
tillåtna hastigheten ska vara 30 km/h från korsningen Grevegatan/ Norra
Esplanaden till korsningen Grevegatan/Sveavägen. Detta på grund av att en
ny pendlarparkering byggs.
Det har inkommit önskemål från hembygdsföreningen om en hastighetssänkning till 30 km/h förbi hembygdsgården. Detta då de har evenemang
planerade under somrarna och även har påbörjat arbetet med en lekplats som
ska invigas sommaren 2016. Då den nya pendlarparkeringen kommer
generera förändringar i trafikflödet samt att hembygdsföreningen bygger en
lekplats bör hastighetsgränsen på 30 km/h flyttas till korsningen
Grevegatan/Vegagatan för att öka trafiksäkerheten på Grevegatan.
Delges
Trafikingenjör

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 17

Ks 2016.175

3.2.1

Förbud mot att stanna och parkera på Eriks gata, Tierp

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att införa förbud mot att stanna och parkera på Eriks gata, Tierp.
Bakgrund
I april 2015 flyttade polisen till Eriks gata i Tierp. Polisen har idag problem
att snabbt kunna köra ut vid utryckningar på grund av att bilar parkerar och
stannar på gatan och därmed försämrar framkomligheten. Det är viktigt att
polisen snabbt kan rycka ut vid samtal om olycka, brott etc. På dessa
grunder önskar polisen förbud mot att stanna och parkera på Eriks gata.
Delges
Trafikingenjör
Väg- och beslysningsplanerare
Polisen i Tierp

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 18

Ks 2016.104

1.4.1

Yttrande över ansökan om hastighetssänkning på Tegelsmoravägen,
Örbyhus

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att tillstyrka ansökan om sänkt hastighetsgräns från 70 km/h till 50 km/h för
delar av Tegelsmoravägen i Örbyhus, samt
att översända yttrandet till Länsstyrelsen Uppsala län.
Bakgrund
En ansökan om sänkt hastighetsgräns från 70 km/h till 50 km/h på
Tegelsmoravägen i Örbyhus inkom till Länsstyrelsen den 2 september 2013.
Den sökande anser att sträckan Tegelsmoravägen från Örbyhus samhälle
genom Gyllby och fram till korsningen vid väg 717 (Gyllby) kan betraktas
som en del av Örbyhus samhälle. Skyltningen 70 km/h direkt efter
villakvarteret, cirka 30 meter efter korsningen Tegelsmoravägen/
Mossvägen, kan fungera som en uppmaning till bilister att öka hastigheten.
Länsstyrelsen Uppsala län önskar Tierps kommuns yttrande över ansökan.
Kommunen menar att då denna del av Tegelsmoravägen är populär som
motionstråk samt har många villor som ligger nära längs vägen är risken för
påkörningsolyckor stor, därför finns anledning för kommunen att tillstyrka
ansökan. Området är att betrakta som en del av Örbyhus samhälle och
hastighetsgränsen på sträckan bör därför vara 50 km/h.
Delges
Trafikingenjör
Länsstyrelsen Uppsala län

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 19

Ks 2016.177

14.5.3

Omprövning av egenavgifter för arbetsresor och möjlighet att resa
längre än tre mil utanför kommungränsen - NN

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att NN beviljas nedsatt egenavgift för arbetsresor och att resorna tillåts till
NN till och med den 31 mars 2019,
att NN för arbetsresa ska betala ett maximerat belopp motsvarande
kostnaden för samma resa med UL, samt
att mellanskillnaden erläggs av kommunen och att kostnaden belastar
Ansvar 8810, verksamhetschef IFO, Verksamhet 7291, färdtjänst.
Bakgrund
NN har den 12 februari 2016 lämnat in en ansökan angående omprövning av
egenavgift för arbetsresor samt resa utanför tremilsgränsen.
- sekretess Trafikhandläggaren har den 23 februari 2016 yttrat sig i ärendet.
Delges
Trafikhandläggare
Sökande

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 20

Ks 2016.176

4.1.2

Fastighetsreglering Hållnäs Prästgård 1:7, Hållnäs prästgård 1:17,
Slada 1:45 och Hållnäs prästgård 1:35

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna föreliggande fastighetsregleringsavtal gällande fastigheterna
Hållnäs Prästgård 1:7, Hållnäs prästgård 1:17, Slada 1:45 och Hållnäs
prästgård 1:35
Bakgrund
Vid avloppsreningsverket i Edvalla anlades 2010 en konstgjord våtmark dit
utgående avloppsvatten leds. Våtmarken fungerar som en efterpoleringsdam
för avloppet efter rening i avloppsverket. Den nyttjas även av Naturskolan i
utbildningssyfte.
Efter våtmarken leds vattnet i dike, delvis nyanlagt, till utsläppspunkten i
Sladaån. Våtmarken och diket anlades delvis utanför avloppsreningsverkets
fastighet efter muntlig överenskommelse med berörd fastighetsägare. I den
muntliga överenskommelsen ingick även ett markbyte. Marken som
våtmarken ligger på ska tillhöra Tierps kommun. Mark som ägs av
kommunen ligger i anslutning till annan fastighet som har samma ägare som
den mark som tillfaller avloppsreningsverkets fastighet. Ett markbyte är en
smidig lösning.
Det nya diket och nyttjande av befintliga diken skrivs in som servitut enligt
avtalet.
__________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 21

Ks 2016.103

1.4.1

Remiss angående ”Region Uppsala” 2017

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att ställa sig bakom remissvaret och översända det till Landstinget i Uppsala
län.
Bakgrund
Landstinget har ansökt hos regeringen om ändring i Lagen om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) så att landstinget från och med
den 1 januari 2017 omfattas av lagen och att det därmed i Uppsala län bildas
en region med ett direktvalt fullmäktige. Samtliga kommuner i länet
tillstyrkte i en remissomgång under 2015 att landstinget lämnade in denna
ansökan. Syftet med rapporten som nu lämnas på remiss till kommunerna är
att ta fram ett underlag som närmare beskriver den nya regionens uppdrag
utifrån landstingets och regionförbundets nuvarande uppdrag, förslag på
organisatoriska lösningar, samt förslag till samverkansstruktur mellan
huvudmännen.
Tierps kommun ställer sig huvudsakligen positiv till förslagen i rapporten.
Det viktigaste ur Tierps kommuns synvinkel är att samverkan mellan
kommunerna och regionen fungerar bra och att det regionala forumet kan
spänna över hela regionens område oavsett hur regionens interna
beslutsstruktur ser ut.
__________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 22

Ks 2016.51

1.6.3

Samarbetsavtal och bidrag Ungdomsnätverket

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att bevilja Ungdomsnätverket ett bidrag om 350 000 kr för år 2016,
att ingå samarbetsavtal mellan Tierps kommun och Ungdomsnätverket, samt
att utse Lennart Hillberg som kommunens representant i styrelsen för
Ungdomsnätverket.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade § 5/2012 att bevilja Ungdomsnätverket bidrag
om 350 000 kr så länge projektet ”På plats” pågick. Projektet avslutades den
31 december 2014. § 72/2015 beviljades Ungdomsnätverket 350 000 kr och
ett samarbetsavtal tecknades. Tierps kommun har nu tagit fram ett
samarbetsavtal med ungdomsnätverket för år 2016. Av samarbetsavtalet
framgår vilka aktiviteter som Ungdomsnätverket ska erbjuda samt vad de
förbinder sig att göra och delta i under året. Under år 2016 ska en särskild
uppföljning av avtalet ske som ska leda till utökad samverkan.
Ungdomsnätverket förbinder sig bland annat att:
 arbeta med integration i samarbete med Bergis och +18-verksamheten
 erbjuda kommunens skolor att förlägga aktiviteter i Ungdomsnätverkets
lokaler
 ge riktad fysisk träning till flickor i åldern 12 till 18 år och aktivt
motarbeta kroppsfixering
 erbjuda gruppboenden och ungdomar, som är föremål för särskilda
insatser, aktiviteter i form av bland annat fysisk träning och yoga
 delta i aktiviteter såsom kampanjen ”Tänk Om”
 hålla öppet i Hälsohuset minst 3 kvällar i veckan samt varje lördag och
söndag
Alla goda krafter behövs för att kunna genomföra och erbjuda barn och
ungdomar bästa möjliga stöd och ge dem kunskap och verktyg att påverka
sin egen och andras livskvalitet. Ett samarbete mellan Tierps kommuns
olika verksamheter och Ungdomsnätverket är därför av största vikt.
__________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 23

Ks 2016.180

1.2

Överföring av kulturbyggnader

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
fullmäktige att besluta
att Grekiska templet i Söderfors och Lancashiresmedjan, f.d.
blåsmaskinhuset, och f.d. våghuset i Karlholm hyrs ut till Tierps
kommunfastigheter AB likt kommunens andra fastigheter för att på sikt
övergå till bolaget,
att Tierps kommunfastigheter AB, enligt hyreslagen, tar över gällande
hyresavtal med gällande villkor, samt
att budgeten för kulturbyggnaderna ovan flyttas från Samhällsbyggnad (TK
12103, vht 2691) till Kultur- och fritid (TK 4601, vht 4630).
Bakgrund
Tierps kommun äger två byggnader som är byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen (MKL). Det ena är Grekiska templet i Söderfors som ligger på
fastigheten Jörsön 9:1 och det andra är Lancashiresmedjan f.d. blåsmaskinhuset, och f.d. våghuset i Karlholm på fastigheten Karlholm 1.48.
År 2012 bildades fastighetsbolaget Tierps kommunfastigheter AB. Enligt
överrenskommen plan ska fastigheterna som Tierps kommun äger köpas av
bolaget. Under tiden hyrs fastigheterna ut till fastighetsbolaget som i sin tur
hyr tillbaka lokalerna med drift och underhåll.
I samband med bolagsbildningen blev de ovan nämnda byggnadsminnena
kvar hos Tierps kommun och enheten Samhällsbyggnad, resterande
byggnader och fastighetspersonal flyttades över till bolaget. Samhällsbyggnad har haft budget och investeringsansvar för dessa byggnader. Kultur
och fritid har hyrt byggnaderna av Samhällsbyggnad. Det finns även ett
externt hyresavtal där en hyresgäst hyr f.d. Blåsmaskinhuset.
Samhällsbyggnad har inte kompetens att förvalta dessa fastigheter och det är
naturligt att alla fastigheter samlas hos Tierps kommunfastigheter AB där
det finns resurser och en samlad kompetens. Kultur och fritid står kvar som
hyresgäst och hyr av fastighetsbolaget istället för Samhällsbyggnad. Den
budget som idag ligger hos fastighetsamordnaren för byggnaderna flyttas
över till Kultur och fritid.
__________
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 24
Meddelanden

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att lägga meddelandena till handlingarna.
Bakgrund
Ks 2016.1
Handl nr 953
Folkhälsomyndigheten har skickat information om att de har tagit fram en
kortfattad vägledning om tillsyn enligt miljöbalken om hem för ensamkommande asylsökande barn.
Ks 2016.122
2.11.1
Kammarrätten i Stockholm har den 17 februari 2016 meddelat en dom
gällande föreläggande enligt lagen med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning. Kammarrätten avslår kommunstyrelsens
överklagande.
Ks 2016.106
Handl nr 553
Länsstyrelsen i Stockholms län har skickat en rapport om användningen av
statsbidraget för förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska
samt förslag till riktlinjer. Rapporten har överlämnats till regeringen.
Ks 2016.56
1.4.1
Länsstyrelsen i Uppsala län meddelar att de avskriver ärendet gällande
tillstånd till Skutskärs motorsällskap för motortävlingen ”Skutskärsratten”
den 5 mars 2016 från vidare handläggning. Skutskärs motorsällskap har
återkallat sin ansökan
Ks 2015.590
1.4.1
Länsstyrelsen i Uppsala län meddelar med stöd av 3 kap 84 § trafikförordningen (1998:1276) och 2 kap 8 § andra stycket ordningslagen
(1993:1617) tillstånd till Rasbo Motorklubb för motortävlingen
”Bresonstrofén” den 7 februari 2016.
Ks 2016.1
Handl nr 330
Länsstyrelsen i Uppsala län har med stöd av 2 kap 12 § Kulturmiljölagen
(1988:950) beslutat om tillstånd för Bergvik Skog Öst AB till ingrepp inom
fornlämning 1332, Österlövsta socken, fastigheten Österlövsta 5:7 Tierps
kommun. Föryngringsåtgärden berör en torplämning.
forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 24 forts
Ks 2016.1
Handl nr 331
Länsstyrelsen i Uppsala län har med stöd av 2 kap 12 § Kulturmiljölagen
(1988:950) beslutat om tillstånd för Hållnäs-Skärplinge missionsförsamling
till ingrepp i anslutning till fornlämning RAÄ 953, Österlövsta socken,
fastigheten Elinge 5:4,Tierps kommun. Föryngringsåtgärden berör en
torplämning.
Ks 2016.119
3.2.1
Länsstyrelsen i Uppsala län har skickat beslut gällande lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 717, Persbylånga, Tierps
kommun.
Ks 2016.115
2.14.2
Länsstyrelsen i Uppsala län har översänt en kopia på en förfrågan till
brandförsvaret i Uppsala gällande anläggningar med farlig verksamhet
enligt 2 kap. 4 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).
Ks 2015.832
1.4.1
Länsstyrelsen i Uppsala län, Rättsenheten, har skickat beslut gällande lokala
trafikföreskrifter om längd- och viktbegränsningar på vägarna 590, 594,
772, 858, 878 samt 1134 inom Enköpings, Heby, Tierp, Uppsala och
Östhammars kommuner.
Ks 2016.123
Handl nr 752
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Uppsala län har skickat en
kungörelse gällande att de beslutat om slutliga villkor för buller enligt 9 kap.
miljöbalken för Tierps järnbruk AB:s verksamhet på fastigheten Tierp 57:1
och 57:2.
Ks 2016.1
Handl nr 314
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har skickat en
presentation om den nationella lägesbilden för de operativa aktörernas
samlade hantering av flyktingsituationen 2016-01-19.
Ks 2016.69
1.6.3
Naturvårdsverket har beslutat om återbetalning av bidrag för det förorenade
området Strömsbergs bruk.
Ks 2016.1
Handl nr 940
NTF öst har skickat en kallelse till sitt årsmöte den 31 mars 2016.

forts.
Ordf sign
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§ 24 forts
Ks 2016.107
Handl nr 554
Regeringskansliet, utbildningsdepartementet, har skickat ”Vägar framåt – en
strategi för unga som varken arbetar eller studerar”. Tillgänglig att läsa
online: http://www.regeringen.se/rapporter/2015/11/vagar-framat---strategifor-unga-som-varken-arbetar-eller-studerar/.
Ks 2015.679
1.2.2
Skogsägarna Mellanskog har skickat ett årsbesked för år 2015.
Ks 2016.1
Handl nr 587
Sveriges kommuner och landsting har skickat LOSSA – Lokala exempel på
samverkan mellan stat kommuner och civilsamhället i mottagandet av
nyanlända.
Ks 2016.1
Handl nr 445
Sveriges kommuner och landsting har skickat mötesanteckningar från en
samverkanskonferens den 5 januari 2016 om flyktingsituationen – nationell
lägesbild.
Ks 2016.108
Handl nr. 556
Sveriges kommuner och landsting har skickat ”Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet 2015 – Tema kommunal räddningstjänst”.
Tillgänglig att läsa online: http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585370-3.pdf.
Ks 2015.1
Hand nr 7922
Tämnarens vatten har skickat information om vad som har hänt i föreningen
under 2015 och en inbjudan till sitt årsmöte.
Ks 2014.738
4.1.2
Tierps kommun har skickat in en komplettering till sitt överklagande från
den 4 november 2015 gällande fastighetsreglering berörande Gröndal 1:1,
2:1, 2:3, Sandby 1:26, 6:53 samt Älvsäter 1:3 till Regeringskansliet
Ks 2016.142
1.6.3
Tierps kommun har skickat in en redovisning gällande utbetalt statsbidrag
för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk till Länsstyrelsen
i Stockholm.
Ks 2015.131
1.6.3
Tierps kommun har tecknat en överenskommelse om Idéburet Offentligt
partnerskap (IOP) med Brottsofferjouren Uppsala län
forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign
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§ 24 forts
Ks 2016.82
13.3.3
Tierps kommun har tecknat ett avtal angående marknadsbidrag med Tierps
företagare för år 2016.

Cirkulär SKL
- 16:3 Ändring i socialförsäkringsbalken fr o m 1 februari 2016
- 16:4 Prolongering av Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor m.m. - HÖK 11 - med OFRs förbundsområde Hälsooch sjukvård
Cirkulären finns tillgängliga på: http://brs.skl.se/skbibl/brsbibl_cirk.htm
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