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Louise Pettersson
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Beslutande

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

Närvarande
tjänstgörande
ersättare

Sara Sjödal (C)

Närvarande ej
tjänstgörande
ersättare

Övriga
närvarande

Ordf sign

Yvette Axelsson, kommunchef
Louise Pettersson, sekreterare
Roger Kjettselberg, VD AB Tierpsbyggen och Tierps kommunfastigheter
(TKAB) § 35
Anders Norrström, ekonomichef AB Tierpsbyggen och Tierps
kommunfastigheter (TKAB) § 35
Randi Graungaard, verksamhetschef Individ-och familjeomsorgen § 36
Sofia Nohrstedt, kultur-och fritidschef § 37-40
Louise Magnusson, kultursekreterare § 37-40

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 35
Information - AB Tierpsbyggen och Tierps kommunfastigheter (TKAB)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
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. Aktuella projekt just nu är
bland annat:
Bostäder
 Badhusgatan, Tierp - etapp 2 på väg ut för inflyttning
 Vendelvägen, Örbyhus – 8 lägenheter i tidigare förskola
 Skärplinge – 3 lägenheter
Specialbostäder
 Studentlägenheter kombinerat med PUT-lägenheter, Tierp
Kultur- och fritidsanläggningar
 Vegahallen, Tierp – nya omklädningsrum
 Möbeln, Tierp – öka tillgängligheten
Skola/förskola
 Örbyhus Skola, L-huset
 Förskola Bokbindarlunden, Tierp
 Vallskoga förskola, Tierp
Övrigt
 Utökning av lokalvården
 Kommunal bostadsförmedling Uppsala
Det är en fortsatt hög efterfrågan på bostäder och lokaler.

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 36
Information - Ny anvisningsmodell för asylsökande ensamkommande
barn och ungdomar

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Randi Graungaard informerade om att en ny anvisningsmodell för
asylsökande ensamkommande barn är beslutad och började gälla från den
1 april 2016.
Den nya anvisningsmodellen för ensamkommande barn innebär att varje
kommun tilldelas en viss andel. Denna andel ska ställas i relation till totalt
antal gjorda anvisningar från 1 januari 2016 och framåt. Andelen är
uträknad utifrån kommunens folkmängd, mottagande av nyanlända,
mottagande av ensamkommande barn och antalet dygn i Migrationsverkets
mottagningssystem inom kommunens gränser under föregående kalenderår.
Enligt den nya modellen anvisas den kommun som för tillfället har lägst
måluppfyllelse av sin andel – om inte någon annan kommun anmält lediga
platser eller om barnet har stark anknytning till någon annan kommun.
Måluppfyllelsen i Tierps kommun är för närvarande 125,34 %.
Andelarna fastställs i samband med Migrationsverkets prognos i februari
varje år, och löper under tolv månader från och med den 1 mars. För 2016
fastställdes andelarna den 30 mars och modellen börjar gälla den 1 april
2016.
Antalet asylsökande ensamkommande barn i Sverige är hittills i år lågt
jämfört med föregående år.

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 37

Ks 2016.311

1.8.1

Årets eldsjäl 2016

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse Mia Birekhorn till 2016 års mottagare av utmärkelsen Årets eldsjäl.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har § 14/2008 beslutat om regler för pris och
stipendier avseende Årets eldsjäl, Kulturpris och Kulturstipendium.
Syftet med utmärkelsen årets eldsjäl är att uppmuntra och uppmärksamma
en ideell ledare som gjort betydelsefulla insatser för barn/ungdomar/
förening inom idrott/fritid/ naturverksamhet i kommunen och som också
fungerar som en god förebild.
Utmärkelsen består av diplom och en prissumma om 15 000 kronor.
Sofia Nohrstedt, kultur-och fritidschef och Louise Magnusson,
kultursekreterare gick igenom de inkomna nomineringarna och presenterade
juryns förslag på mottagare. Vid förslagstidens utgång hade tio förslag
inkommit på mottagare av årets eldsjäl.
Delges
Kultur och Fritid

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 38

Ks 2016.312

1.8.1

Kulturpris 2016

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse Kultur- och Guidegruppen i Karlholm till mottagare av kulturpriset
år 2016.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har § 14/2008 beslutat om regler för pris och
stipendier avseende Årets eldsjäl, Kulturpris och Kulturstipendium.
Syftet med kulturpriset är en hedersbetygelse till person eller grupp som
visat framstående förmåga eller gjort uppmärksammade och allmänt
erkända insatser på det kulturella området.
Kulturpriset består av diplom och ett konstverk med anknytning till Tierps
kommun.
Sofia Nohrstedt, kultur-och fritidschef och Louise Magnusson,
kultursekreterare gick igenom de inkomna nomineringarna och presenterade
juryns förslag på mottagare. Vid förslagstidens utgång hade två förslag
inkommit på mottagare av kulturpriset 2016.
Delges
Kultur och Fritid

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 39

Ks 2016.314

1.8.1

Kulturstipendium 2016

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att utse Pavel Matveyev till mottagare av Tierps kommuns kulturstipendium
år 2016.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har § 14/2008 beslutat om regler för pris och
stipendier avseende Årets eldsjäl, Kulturpris och Kulturstipendium.
Syftet med stipendiet avser att stödja och stimulera lokalt verksamma
personer eller grupper inom kulturområdet (litteratur, musik, konst,
konsthantverk, teater, film, dans, foto, bildningsverksamhet, kulturmiljövård
etc.).
Stipendiesumman är 15 000 kr.
Sofia Nohrstedt, kultur-och fritidschef och Louise Magnusson,
kultursekreterare gick igenom de inkomna nomineringarna och presenterade
juryns förslag på mottagare. Vid förslagstidens utgång hade det inkommit
fem förslag på mottagare av 2016 års kulturstipendium.
Delges
Kultur och Fritid

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 40

Ks 2016.313

1.8.1

Miljöpris 2016

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att IK Rex erhåller Tierps kommuns miljöpris år 2016.
Bakgrund
Tierps kommuns miljöpris är avsett att stödja och uppmuntra engagerade
föreningar, organisationer, enskilda kommuninvånare, företag, skolklasser
med flera. Syftet är att uppmärksamma och stimulera kreativitet på
miljöområdet som leder till hållbar utveckling, minskad miljöpåverkan eller
leder till en förbättrad livsmiljö t.ex. genom estetiska förbättringar i
landskapsbilden.
Prissumman uppgår till 15 000 kronor.
Vid förslagstidens utgång hade det inkommit fyra förslag på mottagare av
2016 års Miljöpris.
Delges
Kultur och fritid
Chef Processtöd

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 41

Ks 2016.284

13.3.3

Anmälan av ordförandebeslut: Tryggare Uppsala län samverkansavtal och årsavgift 2016

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att lägga anmälan av ordförandebeslut till protokollet.
Bakgrund
Ordförande Bengt-Olov Eriksson fattade den 12 januari 2016 ett
ordförandebeslut om att medverka som huvudintressent i Tryggare Uppsala
län. Ett samverkansavtal undertecknades. Kommunen ska ekonomiskt bidra
med 30 tkr år 2016.

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 42

Ks 2016.346

1.4

Enskilda vägen 13607, Hållnäs

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att ställa sig bakom Trafikverket Region Östs rekommendation om att väg
13607 ska kvarstå som enskild, samt
att översända yttrandet till Trafikverket.
Bakgrund
Vedlösa samfällighetsförening har inkommit med en ansökan till
Trafikverket Region Öst om att omvandla väg 13607 från enskilt
väghållarskap till allmänt. Vedlösa samfällighetsförenings motivering för de
föreslagna förändringarna är en ökad trafikmängd, att försvarsmakten har
anläggningar i området, bildande av naturreservat, god ekonomi och ojämn
fördelning av allmänna vägnätet.
Vägen betjänar cirka 12 fastigheter för fast boende, cirka 46 fritidsboenden
och 26 övriga fastigheter. Naturvårdsverket innehar två fastigheter och
fortifikationsverket innehar en fastighet av de övriga fastighetstyperna.
Vägsamfälligheten bildades 1956 och där ingår 52 fastigheter fördelat på 35
fastighetsägare. Väg 13607 är cirka 7,3 kilometer lång och har en funktion
som genomfartsväg mellan den allmänna länsvägen 777 i väster och
allmänna länsvägen 781 i nordost, sträckan ligger utanför detaljplanelagt
område. Vägen är 3,5 meter bred och belagd med grus, högsta tillåtna
hastighet är ej skyltad.
Trafikverket beräknar årsdygnsmedeltrafiken (ÅDT) till 51 fordon. Sträckan
innehar statligt (60 %) och kommunalt bidrag (20 %). Väg 13607 är
kategoriserad enligt klass A och trafikklass mellan av Trafikverket Region
Öst. Detta innebär att vägen bedöms vara utfartsväg som huvudsakligen
används av boende på landsbygd och har en trafikmängd på 25-125 ÅDT.
Trafikverket föreslår att väg 13607 ska kvarstå som enskild. Eftersom att det
är Trafikverket som beslutar om en enskild väg ska omvandlas till allmän
följer kommunen Trafikverkets rekommendation.
Delges
Trafikverket
Trafikingenjör

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 43

Ks 2016.190

1.4.1

Årgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till
vägarnas trafiksäkerhetsstandard

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att ställa sig bakom yttrandet, samt
att översända yttrandet det till Trafikverket.
Bakgrund
Trafikverket har ett uppdrag att fortsätta arbetet med att anpassa
hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Regeringen har
bland annat angivet direktivet för åtgärdsplaneringen 2014-2025 att för att
uppnå ett effektivt och säkert transportsystem är det viktigt att systematiskt
fortsätta anpassa hastighetsgränserna till vägarnas standard.
Ur trafiksäkerhetssynpunkt finns det två sätt att skapa säkra möten för
biltrafiken, genom mittsepareringen kan hastigheten höjas till 100 km/h eller
en hastighetssänkning till max 80 km/h. Det är den högsta hastighet som två
personbilar av högsta säkerhetsstandard kan klara en kollision utan
allvarliga konsekvenser. Trafikverket har tagit fram ett förslag till
hastighetsanpassning för alla län. Genomförandet av justering för de
föreslagna hastighetsgränserna kommer att ske under 2016, 2019 och 2023.
Remissen består av en nationell rapport och 21 länsrapporter.
Delges
Trafikingenjör
Trafikverket

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 44

Ks 2016.324

1.4.1

Föreskrifter om undantag för körning med golfbil på golfbanor i
Uppsala län

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att ställa sig bakom yttrandet, samt
att översända yttrandet till Länsstyrelsen Uppsala län.
Bakgrund
Den 12 mars 2016 inkom Upplands Golfförbund med en ansökan om att
generellt få undantag från terrängkörningslagen (1975:1313) för att eldrivna
golfbilar ska få framföras på golfbanor i Uppsala län.
Framförande av golfbil på golfbana omfattas i allt väsentligt av förbudet i
1 § terrängkörningslagen som stadgar att det inte är tillåtet att köra
motordrivet fordon på barmark i terräng.
Länsstyrelsen i Uppsala län bedömer att det är motiverat att eldrivna
golfbilar får användas på golfbanor i länet under förutsättning att
medgivande lämnas av markägaren och den förening eller liknande som har
hand om verksamheten på golfbanan, samt att körning endast sker inom
golfbanans spel ytor samt på transportvägar och liknande inom golfbanan.
Enligt Länsstyrelsens bedömning kan detta tillåtas utan risk för oacceptabla
negativa miljökonsekvenser. Flera golfföreningar har och har tidigare haft
tidsbegränsade undantag för körning med golfbil på föreningarnas
golfbanor. Att denna trafik skulle ha varit skadlig för miljön i något
avseende eller i övrigt medfört några olägenheter har inte kommit till
Länsstyrelsens kännedom.
Tierps Kommun delar Länsstyrelsens uppfattning om att det är motiverat att
eldrivna golfbilar ska få användas på golfbanor spelytor i länet under
förutsättningen att markägare, föreningen eller liknande som har hand om
verksamheten på golfbanor lämnar sitt medgivande.
Delges
Länsstyrelsen Uppsala län
Trafikingenjör

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 45

Ks 2016.227

1.4.1

Riktlinjer för tillgänglighet i kollektivtrafiken i Uppsala län för personer
med funktionsnedsättning

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att ställa sig bakom yttrandet, samt
att översända yttrandet till Landstinget i Uppsala län.
Bakgrund
Den 16 mars 2016 inkom en remiss från Landstinget i Uppsala län gällande
Riktlinjer för tillgänglighet i kollektivtrafiken i Uppsala län för personer
med funktionsnedsättning. Landstinget vill ha in synpunkter på förslaget till
riktlinjer som de arbetat fram.
Tillgänglighet handlar om alla människors demokratiska rättighet att kunna
röra sig fritt och verka i samhället på lika villkor. En tillgänglig allmän
kollektivtrafik där alla resenärer oavsett funktionsnedsättning har likvärdiga
möjligheter att resa berör i hög utsträckning det vardagliga livet för
invånarna i Uppsala län. Inom transportområdet uttrycks detta i de transportpolitiska målen som anger att transportsystemet ska utformas så att det är
tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. En tillgänglig allmän
kollektivtrafik göra det möjligt för personer med funktionsnedsättningar att
för sina resor i större utsträckning använda den allmänna kollektivtrafiken
istället för att hänvisas till att resa med färdtjänst.
I syfte med att systematisera arbetet med tillgänglighetsanpassningen av
kollektivtrafiken har landstinget tagit fram riktlinjer för detta arbete.
Riktlinjerna bygger övergripande på lagen om kollektivtrafik, plan- och
bygglagen, EU-förordningar om kollektivtrafik samt råd och riktlinjer från
statliga myndigheter och branschorganisationer. Även nationella standarder
och rekommendationer inom tillgänglighet för resenärer med
funktionsnedsättning har beaktats.
Tierps Kommun anser att dokumentet är som helhet ett bra förslag. Det har
bra riktlinjer för att ge personer med funktionsnedsättning möjligheten att
åka kollektivt istället för att hänvisas till färdtjänst. Remissvaret innehåller
det som kommunen anser bör läggas till eller ändras i remissversionen.
Delges
Landstinget i Uppsala län
Trafikingenjör
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 46

Ks 2016.274

1.4.1

Länsgemensam särskild kollektivtrafik - samordnad
beställningscentral

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att ställa sig bakom yttrandet, samt
att översända yttrandet till Landstinget i Uppsala län.
Bakgrund
I samarbete mellan företrädare för landstinget samt Uppsala, Östhammars,
Heby, Håbo och Knivsta kommuner har en promemoria om länsgemensam
kollektivtrafik och samordnad beställningscentral utarbetats. Initiativ till
uppdraget har tagits av regionförbundet och landstinget med syftet att
samordna sjukresor och färdtjänstresor i en gemensam beställningscentral
med gemensamt regelverk samt ökad koppling till kollektivtrafiken.
Förslaget i premorian är att en huvudman, landstinget, får ansvaret för den
särskilda kollektivtrafiken med en gemensam beställningscentral,
gemensamt regelverk med mera. Även ett förslag redovisas i premorian där
kommunerna fortsättningsvis är huvudman för färdtjänsten.
Fördelar med en gemensam beställningscentral som har identifierats av
arbetsgruppen under utredningsarbetet är bland annat fler fordon att välja på
som ger kortare väntetider, lägre kostnader genom effektivisering av både
administration och reseplanering, en stärkt regionsamverkan, mer jämlika
resmöjligheter i länet, positiva miljöeffekter med mera. I nuläget har
Uppsala kommun en egen beställningscentral, sjukresor administreras via en
egen beställningscentral och övriga kommuner har en upphandlad
transportör som utgör beställningscentral.
Det är för Tierps kommun inte aktuellt i nuläget med en anslutning till en
länsgemensam beställningscentral. Det är dock bra om möjligheten finns att
kunna ansluta sig senare om förutsättningarna skulle förändras.
Delges
Landstinget i Uppsala län
Trafikingenjör

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 47

Ks 2016.381

Parkeringsövervakning

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att införa parkeringsövervakning i Tierps kommun
att utse TEMAB som parkeringsövervakare
att intäkterna från parkeringsövervakningen tillfaller Tierps kommun, samt
att uppdra till chef Medborgarservice att teckna avtal med TEMAB
gällande parkeringsövervakning.
Bakgrund
I Tierps kommuns tätorter finns problem med att bilister parkerar sina
fordon där parkering är förbjuden, vilket skapar trafiksäkerhetsproblem. Ett
annat problem är att max antal parkeringstimmar inte följs, exempelvis på
Centralplan i Tierp. Tillbud och synpunkter har observerats och rapporterats
till kommunen gällande att skolelever tvingas gå mellan felparkerade bilar
för att komma över gatan.
Följande parkeringsbestämmelser gäller för tätorterna i Tierps kommun:
Fordon får uppställas högst 48 timmar i följd på gator/vägar och
allmänna platser där inte annat bestämts och tillkännagivits genom
vägmärken.
Lastbilar och bussar med totalvikt överstigande 3,5 ton, traktorer och
motorredskap samt frånkopplade släpvagnar inte får parkeras på
gata/väg eller allmän plats inom kommunens tätorter under längre tid än
högst två timmar i följd där inte annat följer av särskilda föreskrifter som
tillkännagivits genom vägmärken.
Tierps kommun vill införa parkeringsövervakning i kommunen eftersom
felparkerade bilar leder till en försämrad trafiksäkerhet. En parkeringsövervakare ska finnas på plats i kommun under några timmar per vecka.
Syftet är att se till så att tiden för tillåten parkering inte överskrids och att
vägskyltar om till exempel parkeringsförbud respekteras och efterföljs.
Kommunen kommer att beställa tjänsten från TEMAB. TEMAB får i sin tur
själva bestämma om de väljer att utbilda egen personal till parkeringsövervakare eller anlita/anställa person som har relevant utbildning.
forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 47 forts.
Delges
Chef Medborgarservice
Trafikingenjör

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 48

Ks 2016.382

1.6

Bidrag - Örbyhus golfklubb

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar med stöd av kommunstyrelsens
delegationspunkt A103B
att bevilja bidrag på 25 000 kronor till Örbyhus golfklubb gällande
renovering av vattentornet i ladugårdsbygganden, samt
att pengarna betalas ut från Kultur och fritid (ansvar 46202, verksamhet
4510, konto 45310).
Bakgrund
Örbyhus golfklubb arrenderar via Tierps kommun golfanläggningen som
ligger inom Örbyhus Gods fastigheter. Underhållet på anläggningen sköts
av golfklubben. Det som behöver renoveras nu är vattentornet från 1870 talet som ligger i ladugårdsbyggnaden och som nu fungerar som klubbhus.
Föreningen har fått bidrag från länsstyrelsen med 330 tkr och ansöker om
resterande 25 tkr från Tierps kommun.
Enligt delegationsordning, A103B, är det kommunstyrelsens arbetsutskott
som fattar beslut om övriga bidrag över 10 tkr. Kultur-och fritid har i sin
budget pengar för att bekosta renoveringen av vattentornet i ladugårdsbyggnaden. För att kultur-och fritid, enligt delegationsordningen, ska få
betala ut pengarna i bidrag behöver kommunstyrelsens arbetsutskott besluta
det.
Delges
Fritidsintendent
Örbyhus golfklubb
__________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 49

Ks 2016.378

1.4.2

Yttrande över ansökan om att avlossa skott i detaljplanelagt område –
Martina Andersson, Vildmarkshunden Djur och Natur

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att ställa sig bakom yttrandet, samt
att översända det till Polisregion Mitt.
Bakgrund
Martina Andersson, Vildmarkshunden Djur och Natur, 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 utifrån tidsaspekten, 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
Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten
__________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 50

Ks 2016.220

1.4.1

Betänkandet Låt fler forma framtiden!

Arbetsutskottet diskuterades några av de förslag som framkommer i
betänkandet. Ett yttrande gällande betänkandet kommer läggas fram till
kommunstyrelsens nästa sammanträde.
Utredningen ”Låt fler forma framtiden! är ett betänkande av 2014 års
Demokratiutredning - Delaktighet och jämlikt inflytande. 2014 års
Demokratiutrednings uppdrag var att utreda hur engagemanget inom den
representativa demokratin kan öka och breddas och hur individens
möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna valen kan stärkas.
Utredningen föreslår bland annat att ett nytt mål för demokratipolitiken
antas; "en hållbar demokrati som kännetecknas av delaktighet och jämlikt
inflytande". För att uppnå målet föreslår utredningen att regeringen ska vidta
åtgärder inför och mellan valen som syftar till att öka den politiska
jämlikheten. En ny maktutredning föreslås.
Utredningen föreslår också att en så kallad folkmotion införs till riksdagen
och till kommun- och landstingsfullmäktige. Det innebär att en enskild
individ kan väcka ett förslag och om detta får stöd av en procent av de
röstberättigade till riksdagen eller av de folkbokförda i en kommun eller ett
landsting ska det tas upp som en motion. Utredningen föreslår dessutom att
en nationell demokratiportal upprättas där det ska vara möjligt att via nätet
lämna och stödja folkmotioner och ta initiativ till lokala folkomröstningar.
Utredningen anser även att ungas möjligheter till inflytande behöver stärkas.
Kommuner föreslås kunna genomföra en försöksverksamhet med rösträtt
från 16 år i valen 2018 och 2022.
För att motverka elitiseringen och maktkoncentrationen bör partierna i
fullmäktige överväga en begränsning av antalet mandatperioder som en
person kan inneha uppdraget som ordförande. Mot bakgrund av den ökade
omfattningen av hot och trakasserier mot förtroendevalda föreslår vi att
kommuner och landsting får ett ansvar för att förtroendevalda ska kunna
fullgöra sitt uppdrag under trygga och säkra former.
Utredningen finns att läsa i sin helhet på regeringskansliets hemsida.
__________
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Ks 2016.383

2.12.2

Verksamhetsberättelse Närvård 2015

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att godkänna Verksamhetsberättelse Närvård Tierp 2015 och lägga den till
handlingarna.
Bakgrund
Kommunstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 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 hälsooch sjukvård, social omsorg och skola mellan landstinget i Uppsala län och
Tierps kommun.
__________
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Ks 2016.359

1.2

Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande
extremism

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att anta förslag till handlingsplan för att värna demokratin mot
våldsbejakande extremism inom Tierps kommun.
Bakgrund
Syftet med handlingsplanen är att:






Stärka medvetenheten om de demokratiska värderingarna.
Öka kunskapen om våldsbejakande extremism.
Stärka strukturerna för samverkan.
Förebygga att individer ansluter sig till våldsbejakande
extremistgrupper och stödja avhopp från sådana grupper.
Motverka grogrunderna för det ideologiskt motiverade våldet.

Planen innehåller åtgärder som utgör den strategiska inriktningen för
kommunens fortsatta arbete på området.
__________
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Ks 2016.384

1.2.8.1

Arbetsmiljöpolicy

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
fullmäktige besluta
att anta arbetsmiljöpolicyn.
Bakgrund
Enligt föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS: 2001:1 ska det
finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i
arbetsgivarens verksamhet ska vara för att ohälsa och olycksfall ska
förebyggas och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås.
Arbetet med att ta fram bifogat förslag till arbetsmiljöpolicy har skett i en
partsgemensam arbetsgrupp. Arbetet har präglats av samsyn mellan
arbetsgivar- och arbetstagarparten i arbetsgruppen. Tanken är att det
fortsatta arbetet med att uppnå policyns intentioner ska ske i delaktighet
med alla medarbetare i Tierps kommun. Arenan där arbetsmiljöarbetet ska
följas upp och behandlas är samverkansgrupperna som tillika är
skyddskommittéer.
Förslaget till arbetsmiljöpolicyn innehåller:

en beskrivning av hur arbetsmiljön i Tierps kommun ska vara för att
bland annat förverkliga kommunens vision och för att vara en attraktiv
arbetsgivare

en beskrivning av vad som är kännetecknande för arbetsmiljön i
Tierps kommun och vad som särskilt bör uppmärksammas då det
gäller arbetsmiljörisker

en beskrivning av hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas och
förhållningssättet till föreskrifter och lagstiftningar inom
arbetsmiljöområdet

arbetsmiljömål som ska finnas enligt den nya föreskriften,
Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4, som gäller sedan
den 31 mars 2016
__________
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Ks 2016.303

1.4

Likvidation av Regionförbundet Uppsala län

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
fullmäktige besluta
att tillstyrka att - under förutsättning att riksdagen beslutar om att
landstinget kan bilda Region Uppsala den 1 januari 2017 -Regionförbundet i
Uppsala län avvecklas den 31 december 2016
att godkänna att regionförbundets egna kapital, tillgångar, skulder och
åtaganden per den 31 december 2016 överförs till Region Uppsala, samt
att ställa sig bakom och översända yttrandet till Regionförbundet Uppsala
län.
Bakgrund
Kommunfullmäktige i Tierps kommun beslutade § 59/2015 att tillstyrka att
landstinget i Uppsala läns ansöker hos regeringen om att den 1 januari 2017
få överta det regionala utvecklingsansvaret i vissa län (SFS 2010:630) och
därmed att det i Uppsala län bildas en region med direktvalt
regionfullmäktige 2017.
Under förutsättning att riksdagen fattar beslut om den lagändring som gör
det möjligt för Landstinget i Uppsala län att bilda region den 1 januari 2017
ska Regionförbundet Uppsala län träda i likvidation, dvs formellt upphöra,
den 31 december 2016. I förbundsordningen för Regionförbundet Uppsala
län regleras förbundets likvidation.
Varje medlems fullmäktige måste besluta om att Regionförbundet Uppsala
län ska avvecklas den 31 december 2016. Inriktningen är därefter att
förbundsfullmäktige den 16 december 2016 ska godkänna likvidationen.
Medlemmarna måste också godkänna att regionförbundets egna kapital,
tillgångar, skulder och åtaganden per den 31 december 2016 överförs till
Region Uppsala så att förbundsfullmäktige den 16 december kan besluta
även om detta. Den 31 december 2015 uppgick det egna kapitalet till 6 431
tkr.
__________
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§ 55

Ks 2016.355

1.3.7

Avtal om samverkan i gemensam Lönenämnd – ändring i § 10

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
fullmäktige besluta
att avtal om samverkan i gemensam Lönenämnd i § 10 ”Ersättning till
värdkommunen” får följande lydelse:
”Ersättning enligt § 9 ska av vadera kommun betalas till Värdkommunen
årsvis. Verksamhetens kostnader ska slutregleras enligt beslutad kostnadsfördelningsmodell senast den 1 mars. Regleringen sker på första fakturan.
Prognos om över- eller underskott lämnas till kommunerna som deltar i
nämnden senast den 15 januari året efter verksamhetsåret.”
Bakgrund
I och med beslut om att bilda en gemensam Lönenämnd år 2011 så
tecknades ett samverkansavtal mellan Älvkarleby kommun, Knivsta
kommun och av Tierps kommun. Enligt avtalet ska verksamhetens
kostnader slutregleras senast den 15 januari året efter verksamhetsåret enligt
beslutad kostnadsfördelningsmodell.
Då samtliga kostnader inte inkommit den 15 januari är det svårt att
slutreglera eventuellt överskott respektive underskott. Årsredovisningen är
klar kring den 10 februari årligen, och därefter kan slutreglering ske. Dock
finns det möjlighet att lämna en prognos till kommunerna som deltar i
Lönenämnden den 15 januari.
__________
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Ks 2016.356

1.3.7

Avtal om samverkan i gemensam IT-nämnd – ändring i § 10

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
fullmäktige besluta
att avtal om samverkan i gemensam IT-nämnd i § 10 ”Ersättning till
värdkommunen” får följande lydelse:
”Ersättning enligt § 9 ska av vadera kommun betalas till Värdkommunen
årsvis. Verksamhetens kostnader ska slutregleras enligt beslutad kostnadsfördelningsmodell senast den 1 mars. Regleringen sker på första fakturan.
Prognos om över- eller underskott lämnas till kommunerna som deltar i
nämnden senast den 15 januari året efter verksamhetsåret.”
Bakgrund
I och med beslut om att bilda en gemensam IT-nämnd år 2011 så tecknades
ett samverkansavtal mellan Älvkarleby kommun och av Tierps kommun.
Enligt avtalet ska verksamhetens kostnader slutregleras senast den 15
januari året efter verksamhetsåret enligt beslutad kostnadsfördelningsmodell.
Då samtliga kostnader inte inkommit den 15 januari är det svårt att
slutreglera eventuellt överskott respektive underskott. Årsredovisningen är
klar kring den 10 februari årligen, och därefter kan slutreglering ske. Dock
finns det möjlighet att lämna en prognos till kommunerna som deltar i ITnämnden den 15 januari.
__________
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§ 57
Meddelanden

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att lägga meddelandena till handlingarna.
Bakgrund
Ks 2016.157
Handl nr 2428
Kommuninvest har översänt beslut om överskottsutdelning från
Kommuninvest ekonomisk förening 2016.
Ks 2016.1
Handl nr 2403
Landstinget i Uppsala län har skickat ett protokollsutdrag från
Kollektivtrafiknämnden § 38/2016 Redovisning av kommunsamråd
2015/2016.
Ks 2015.366
1.3.6
Landstinget i Uppsala län har skickat ett protokollsutdrag från Vårdstyrelsen
§ 53/2016 Utveckling av förstärkt hemsjukvård med mobila team.
Ks 2016.1
Handl nr 2446
Lantmäteriet har skickat information om ny lag och förordning om skydd
för geografisk information.
Ks 2016.262
18.1
Migrationsverket har översänt information om en ny anvisningsmodell för
ensamkommande barn.
Ks 2016.169
Handl nr 1858
Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelserna har skickat
förtydligande av rutiner samt justering av årsplanering för mottagande av
nyanlända för bosättning 2016.
Ks 2016.277
1.6.3
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har skickat
information om utbetalning av ersättning enligt 5 kap. 1 § lag om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap. Tierps kommun får 595 839 kr avseende år
2016.

forts.
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§ 57 forts.
Ks 2016.1
Handl nr 2113
Länsstyrelsen i Uppsala län har med stöd av 2 kap 12 § Kulturmiljölagen
(1988:950) beslutat om tillstånd för Vattenfall Eldistribution till ingrepp
inom fornlämning Österlövsta 3:1 på fastigheten Hillebola 1:18, Tierps
kommun.
Ks 2016.306
1.6.4
Länsstyrelsen i Uppsala län har beslutat om bidrag till byggnadsvårdsåtgärder för Grekiska templet inom byggnadsminnet grekiska templet och
Engelska parken i Söderfors bruk, del av fastigheten Jörsön 9:1, Söderfors
socken, Tierps kommun.
Ks 2016.304
3.2.1
Länsstyrelsen i Uppsala län har beslutat om huvudled på väg 76 och 273.
Ks 2014.25
3.2.1
Länsstyrelsen i Uppsala län har beslutat om sänkt hastighet på väg 748,
Ullfors bruk, Tierps kommun.
Ks 2016.104
1.4.1
Länsstyrelsen i Uppsala län har beslutat om högsta tillåtna hastighet på
Tegelsmoravägen, Örbyhus, Tierps kommun.
Ks 2016.1
Handl nr 2404
Länsstyrelsen i Uppsala län kommer tillsammans med Myndigheten för
samhällskydd och beredskap (MSB) att genomföra en tillsynskampanj av
Sevesoverksamheter under april - maj 2016.
Ks 2016.1
Handl nr 1833
Mälardalens vattenvårdsförbund har skickat en inbjudan till sin årsstämma
på Gripsholms värdshus den 10 maj 2016.
Ks 2016.225
1.4.2
Polisen har skickat en kopia på ett tillståndsbevis för Storstockholms vilt &
skadedjursgrupp gällande skyddsjakt och avskjutning av djur som bedöms
göra skada eller olägenhet för människors hälsa.
Ks 2016.271
1.6.3
Socialstyrelsen har översänt ett beslut om statsbidrag till kommuner och
landsting för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och
transpersoners situation. Tierps kommun har beviljats 55 000 kr för år 2016.
forts.
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§ 57 forts.
Ks 2013.524
3.2
Tierps kommun har översänt ett remissyttrande till Länsstyrelsen Uppsala
län angående ansökan om förbud mot tung trafik på väg 777 genom
Lövstabruk. Kommunen vidhåller sin tidigare ansökan i ärendet.
Ks 2016.377
1.6.3
Tierps kommun har skickat in en ansökan till Länsstyrelsen i Uppsala län
om markåtkomstbidrag för kostnader i samband med bildande av det
kommunala naturreservatet Björns skärgård i Tierps kommun.
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