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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
Louise Pettersson, sekreterare
Per Jonsson, VD Tierps Energi & Miljö AB (TEMAB) § 25

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 25
Information från Tierps Energi & Miljö AB och Tierps Fjärvärme AB

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Per Jonsson informerade om Tierps Fjärrvärme AB:s verksamhet år 2015
utifrån följande punkter:
-

Försåld energi
Viktiga händelser
Resultatredovisning
Förslag till vinstdisposition
Framtiden 2017-2019

Per Jonsson informerade också om vad som är aktuellt inom Tierps Energi
& Miljö AB (TEMAB). Inom VA (vatten och avlopp) jobbar man på utefter
den antagna VA-planen. Inom Renhållningen är en ombyggnation av
renhållningscentralen vid Gatmot på gång, nästa år ska även renhållningscentralen i Skärplinge byggas om. Renhållningen håller på att planera
införandet av matavfallsinsamling. Gata/park ansvarade under vintern själva
för utringningen gällande snöröjning, det resulterade både i lägre kostnad
och högre kvalitet på snöröjningen.

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 26

Ks 2016.134

1.4.1

Anmälan av ordförandebeslut: Remissvar – Införande av
vaccinationer i det nationella särskilda vaccinationsprogrammet

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att lägga anmälan av ordförandebeslut till protokollet.
Bakgrund
Ordförande Bengt-Olov Eriksson fattade den 21 mars 2016 ett ordförandebeslut om att anta och översända ett remissvar till Folkhälsomyndigheten
gällande beslutsunderlag till regeringen om införande av vaccinationer i det
nationella särskilda vaccinationsprogrammet.

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 27

Ks 2016.147

1.4.1

Anmälan av ordförandebeslut: Remissvar - Förslag till strategi för
svenskt yrkesfiske

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att lägga anmälan av ordförandebeslut till protokollet.
Bakgrund
Ordförande Bengt-Olov Eriksson fattade den 4 mars 2016 ett ordförandebeslut om att anta och översända ett remissvar till Jordbruksverket gällande
förslag till strategi för svenskt yrkesfiske ”Svenskt yrkesfiske 2020 –
Hållbart fiske och nyttig mat”.

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 28

Ks 2016.236

1.4.1

Yttrande – upphävande av stopplikter utmed väg 600, Uppsala och
Tierps kommun

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att tillstyrka yttrandet och översända det till Länsstyrelsen Uppsala län.
Bakgrund
Trafikverket har ansökt om att ett flertal lokala trafikföreskrifter om
stopplikt vid utfart till väg 600 upphävs. Då väg 600 tidigare var en
europaväg har den i förhållande till andra länsvägar god standard. Den
ändrade statusen sedan tillkomsten av nya E4 har inneburit västenligt
minskade trafikmängder. Många av de anslutande vägarna är reglerade med
stopplikt för fordon som färdas in på väg 600. En reglering som var
motiverad till följd av de tidigare trafikflödena.
Hela vägen är huvudled enligt ett beslut av Länsstyrelsen den 8 september
2008 (03FS 2008:48) vilket innebära att alla anslutningar som inte är
reglerade med stopplikt har väjningsplikt enligt 3 kap. 21 §
trafikförordningen (1998:1276).
Tierps kommun ställer sig positiva till ansökan och delar Trafikverkets
uppfattning om att vägens goda standard med bra siktförhållanden i
vägkorsningarna tillsammans med det minskade trafikflödet inte kräver
stopplikt. Kommunen ber dock Länsstyrelsen att se över skyltningen i
korsningen väg 600/ 751, 600/752.
Delges
Trafikingenjör
Länsstyrelsen Uppsala län

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 29

Ks 2016.225

1.4.2

Yttrande över ansökan om att avlossa skott i detaljplanelagt område

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt A 021
att ställa sig bakom yttrandet och översända det till Polisregion Mitt.
Bakgrund
Storstockholms Vilt & Skadedjursgrupp har inkommit med en ansökan till
Polisen om tillstånd att avlossa skott för viltvård så som skyddsjakt och
avlivning inom detaljplanelagt område.
Tierps kommun har inget att erinra mot ansökt tillstånd under förutsättning
att, om möjligt, närboende kontaktas så tidigt som möjligt om bullerstörning
som är utöver ringa (upprepad skottlossning och skottlossning nattetid) kan
tänkas uppstå från skottlossningen.
Delges
Polisregion Mitt
Miljö och hälsoskyddsinspektör

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 30

Ks 2016.144

1.7.1.1

Revisionsrapport - Granskning av närvårdsarbetet i Uppsala län

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta föreliggande förslag på yttrande.
Bakgrund
PWC har, på uppdrag av revisorerna i Uppsala läns kommuner och
landstinget i Uppsala län, fått i uppdrag att granska hur ansvariga nämnder
(i kommunerna och i landstinget) säkerställer att länets invånare får sitt
samlade behov av hälso- och sjukvård och social omsorg genom insatser
nära bostaden i så hög grad som möjligt. Följande områden har granskats:




Närvårdsarbetets styrning och organisation i olika delar av länet
Resurser för närvårdsarbetet
Hur resultat av närvårdsarbetet följs upp

Revisorerna har översänt rapporten till kommunstyrelsen för synpunkter.
__________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 31

Ks 2016.252

4.1.1

Fastighetsköp gällande del av fastigheten Tierp Frebo 1:27 (Gatmot)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna överenskommelsen om fastighetsköp gällande del av
fastigheten Tierp Frebro 1:27.
Bakgrund
Tierps Kommun har under lång tid bedrivit deponering av hushållsavfall på
del av fastigheten Frebro 1:27. Kommunen har hela tiden arrenderat marken
av markägaren Bergvik Skog, vilka har varit väl informerade om
kommunens användning av området. Nu är deponin stängd och sluttäckning
pågår. Efter färdigställande av sluttäckning ska det vara en tillsynsperiod om
minst 30 år. Tierps Kommun är ansvarig för denna tillsyn, samt eventuellt
förlängd tillsynsperiod.
Överenskommen köpeskilling är 510 000 kronor, vilket motsvarar ungefär
25 års arrendeavgift för aktuellt område. Kommunens samlade kostnad
under kommande 30 års period blir i princip oförändrad.
__________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 32

Ks 2016.254

1.2.8.1

Riktlinjer för kommunala markanvisningar

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
fullmäktige besluta
att anta riktlinjer för kommunala markanvisningar.
Bakgrund
Riksdagen beslutade den 24 juni 2014 om en ny lag om riktlinjer för
kommunala markanvisningar (SFS 2014:899). Den nya lagen gäller från den
1 januari 2015, med vissa övergångsbestämmelser. Kommuner som inte
använder markanvisningsavtal behöver inte anta riktlinjer, därför har Tierps
kommun tidigare inte behövt ha några riktlinjer.
Syftet med riktlinjerna för kommunala markanvisningar är att säkerställa
kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser/upplåtelser av
markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande
villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning enligt
gällande lagstiftning.
__________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 33

Ks 2016.255

4.5

Tomtkö - regler

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
fullmäktige besluta
att införa tomtkö i Tierps kommun, samt
att anta regler för tomtkö.
Bakgrund
Tierps kommun hade tidigare en tomtkö, men den avskaffades då den inte
längre behövdes. Idag finns ett stort tryck på att köpa tomtmark för att
bygga både för verksamhet och boende. För att kunna säkerställa att marken
fördelas rättvist och i enlighet med Likställighetsprincipen bör kommunen
återinföra ett tomtkösystem. Likställighetsprincipen finns fastlagd i
Regeringsformen 1 kap. 9 §: ”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och
andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen ska i sin
verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och
opartiskhet.” Kommunen är alltså skyldig att behandla sina invånare lika om
det inte finns sakliga skäl för annat.
__________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 34
Meddelanden

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att lägga meddelandena till handlingarna.
Bakgrund
Ks 2016.169
1.8.1
Arbetsförmedlingen har tillsammans med Migrationsverket och Länsstyrelserna skickat information om planering för mottagande av nyanlända
för bosättning under 2016.
Ks 2016.1
Handl nr 1126
Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Polisen och Sveriges kommuner och
landsting har gemensamt reviderat boken Samverkan i lokalt
brottsförebyggande arbete. Tillgänglig online:
https://www.bra.se/bra/publikationer/arkiv/publikationer/2016-01-27samverkan-i-lokalt-brottsforebyggande-arbete.html
Ks 2015.131
1.6.3
Brottsofferjouren Uppsala län har översänt sin verksamhetsberättelse med
bokslut för verksamhetsår 2015, verksamhetsplan för 2016 samt budget.
Ks 2016.1
Handl nr 1756
Försvarsmakten har skickat information om ny övningsserie i Gävle och
Karlholm.
Ks 2014.269
Handl nr 1560
Kronofogden har översänt information gällande sekundärfördelning
angående Tierps Arena.
Ks 2014.151
2.12
Leader Upplandsbygd har översänt information om sitt fortsatta arbete med
landsbygdsutveckling inom Upplandsbygd och sin slutrapport inom
driftkostnadsåtgärden programperiod 2007-2014.
Ks 2016.142
1.6.3
Länsstyrelsen i Stockholms län har skickat ett beslut angående utbetalning
av statsbidrag på 660 000 kronor till Tierps kommun för att kommunen
ingår i förvaltningsområdet för finska språket.
forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 34 forts.
Ks 2015.1039
Handl nr 1648
Länsstyrelsen i Uppsala län har skickat en snabbrapport gällande inlämnade
svar i bostadsmarknadsenkäten.
Ks 2016.1
Handl nr 1697
Länsstyrelsen i Uppsala län har med stöd av 2 kap 12 § Kulturmiljölagen
(1988:950) beslutat om tillstånd till ingrepp i fornlämningsområde för
fornlämning RAÄ 35:1, Tierps socken, fastigheten Årsta 12:1 Tierps
kommun.
Ks 2016.224
9.4
Länsstyrelsen i Uppsala län har översänt en bekräftelse av anmälan om
transport av farligt avfall för Tommys Smide och Gräv AB. Anmälan är
giltig till den 11 mars 2021.
Ks 2016.1
1.4.1
Länsstyrelsen i Uppsala län har översänt information om KOMPIS - en
möjlighet för kommuner att planera havet. KOMPIS-bidraget - kommunal
planering i (statlig) samverkan.
Ks 2016.731
1.4.1
Länsstyrelsen i Uppsala län meddelar en lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning på väg 726, Tierps kommun.
Ks 2016.184
Hand nr 1238
Naturvårdsverket har översänt Europeiska miljöbyrån (EEA):s rapport
Miljösignaler 2015 – Att leva i ett klimat i förändring. Tillgänglig online:
http://www.eea.europa.eu/sv/miljosignaler/miljosignaler-2015/omfattanderapport (klicka på PDF och fyll i din e-postadress så skickas den till dig.)
Ks 2016.1
Handl nr 1645
NFT Öst har översänt kallelse och handlingar till sitt årsmöte den 31 mars
2016.
Ks 2016.1
Handl nr 1232
Sveriges kommuner och landsting har skickat Jäv och beroende – Enkät om
miljö- och hälsoskydd i kommunerna 2015. Tillgänglig online:
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/jav-och-beroende.html
Ks 2016.218
1.3.6
Sveriges kommuner och landstings förbundsstyrelsen meddelar i
meddelande nr 3/2016 att styrelsen godkänt överenskommelse med staten
om vision e-hälsa 2025.
forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 34 forts.
Ks 2016.165
13.3.3
Tierps kommun har tecknat en överenskommelse med Tierps kommunfastigheter AB angående kostnadsteckning för ombyggnation till HVB-hem
Ks 2016.1
Hand nr 1448
Tobaksfakta, Yrkesföreningar mot tobak, tplr och HFS har översänt
Tobacco endgame rökfritt Sverige 2025. Ett kunskapsunderlag med
bakgrundsfakta för kommuner som vill medverka till en minskad rökning i
Sverige – och därmed förbättrad folkhälsa.
Cirkulär SKL
- 16:6 Ny metod att föreslå internränta för år 2017
-

16:7 Budgetförutsättningar för åren 2016-2019

-

16:8 Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid
trafikskador på kommunala anläggningar

-

16:10 Krav på legitimation för vikarier för sjuksköterskor från den
1 januari 2016

Cirkulären finns tillgängliga på: http://brs.skl.se/skbibl/brsbibl_cirk.htm

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

