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Underskrift
Louise Pettersson
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
Anna Hedqvist, utredare Processtöd § 42
Susanne Ivarsson, utredare Processtöd § 42
Conny Rönnholm, ekonomichef § 43

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 39

2015.540

Överföring av gymnasiebiblioteksverksamhet från Kultur och fritid till
Utbildning

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att gymnasiebiblioteksverksamheten vid Högbergskolan överförs från
Kultur och fritid till Utbildning fr o m den 1 januari 2016, samt
att uppdra till berörda verksamheter att jobba in förändringen i respektive
verksamhetsplan för 2016.
Bakgrund
Gymnasiebiblioteket är ett skolbibliotek som har i uppdrag att tillgodose
elevernas behov av handledning, källkritik, informationssökning och
läsfrämjande. Enligt läroplanen för gymnasieskolan har rektorn ett särskilt
ansvar för att ”utbildningen utformas så att eleverna får en god tillgång till
handledning, läromedel av god kvalitet samt andra läroverktyg för en
tidsenlig utbildning, bl. a. bibliotek, datorer och andra tekniska hjälpmedel”.
Skolbiblioteket är underordnat skollagen.
I Tierps kommun är Kultur och Fritid huvudman för gymnasiebiblioteket,
det ingår därmed i folkbiblioteksorganisationen. Personal på biblioteket på
Högbergsskolan är i och med detta inte involverade i skolarbetet och
lärandeprocesser på ett tillfredsställande sätt. De deltar i folkbibliotekets
möten, men bör istället arbeta närmare lärarna och vara ett stöd för eleverna.
Skolbibliotek definieras i skollagen och rektorn har ett särskilt ansvar för
området. I befintlig organisationsform får inte skolan ledningsansvar och
styrningsmöjlighet över skolbibliotekets utveckling. Personalen kommer
långt ifrån lärarna och det bidrar inte till ett samarbete för elevernas bästa.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Överföring av den totala budgeten för gymnasiebibliotek, 1,2 miljoner från
Kultur och fritid ansvar 46101100 verksamhet 6565 till Utbildning
ansvar 67600000 verksamhet 6565 fr o m budgetåret 2016.
Delges
Kultur och fritid
Utbildning
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 40

Dnr Ks 2015.325

1.6.4

Fastställande av maxbelopp för föreningsbidrag

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att maxbelopp för föreningsbidrag 2015 fastställs till
Samlingslokaler
Anläggningsbidrag
Lokalbidrag

40 tkr
85 tkr
30 tkr

Samt, att följande nio föreningar/lokaler ges möjlighet att ansöka om
samlingslokalbidrag:
Fagervikens Bygdegårdsförening
Karlholms Folkets Hus förening
Tobo Folkets Hus förening
Vendels Bygdegårdsförening
Åkerby bygdegårdsförening
Hållnäs Bygdegårdsförening
LF 1984 Svenska av IOGT-NTO (Sveasalen)
Marma/Mehede bygdegårdssektion
Lövstabruks bygdegårdsförening
Bakgrund
Enligt regler för bidrag till föreningar antagna av kommunfullmäktige den
16 december 2014, § 153 ska kommunstyrelsens arbetsutskott fastställa
maxbelopp per förening för samlingslokalbidrag, anläggningsbidrag och
lokalbidrag samt fastställa förteckning över bidragsberättigade samlingslokaler. Samlingslokalbidraget avser att ge lokalhållande föreningar/
organisationer ett grundstöd så att lokalbehovet för allmänheten i ett visst
geografisk område tillgodoses.
Tidigare har Söderfors Folketshusförening erhållit bidrag för samlingslokal
men får sedan 2010 sitt samlingslokalbidrag reglerat i avtal med kultur och
fritid för fritidsgårdsverksamhet som föreningen bedriver i sina egna
lokaler.
Delges
Kultur och fritid
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 41

2015.542

4.1

Fastighetsreglering Skärplinge 1:74 och Skärplinge 1:80

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna föreliggande fastighetsregleringsavtal gällande fastigheterna
Skärplinge 1:74 och Skärplinge 1:80.
Bakgrund
Tierps kommunfastigheter, som numera äger förskolan Linnean på fastighet
Skärplinge 1:80, har behov av mer mark till sin fastighet. Lekgården ligger
idag på Tierps kommuns fastighet Skärplinge 1:74. Förskolan har även
behov av fler parkeringsplatser. Det finns områden inom detaljplanen 626
som är avsedd för dessa ändamål och som ingår i fastighetsregleringen.
Priset för marken följer kommunens antagna taxa för planlagt ändamål.

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 42

Dnr Ks 2015.349

1.4

Remissvar – Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby
kommun

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att ställa sig bakom och översända remissvaret till Älvkarleby kommun.
Bakgrund
Älvkarleby kommun har den 9 april 2015 översänt ett förslag på Mål och
riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun. Tierps kommun är
en av remissinstanserna.
Synpunkterna ska lämnas till Älvkarleby kommun senast den 20 juni 2015.
Delges
Älvkarleby kommun

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 43

Dnr Ks 2015.340

1.4.1

Remissvar – Statskontorets rapporter avseende kostnadsutjämning
för individ- och familjeomsorg respektive förskola, fritidshem och
annan pedagogisk verksamhet

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att tillstyrka förslaget avseende förändrad delmodell för förskola, fritidshem
och annan pedagogisk verksamhet
att inte tillstyrka förlaget till ny delmodell för individ-och familjeomsorg,
samt
att hemställa om att veriabeln ”andel av kommunens befolkning med
ekonomiskt bistånd längre än 6 månader” behålls som förklaringsvariabel i
modellen.
Bakgrund
Statskontoret har i uppdrag av regeringen att följa upp systemet för
kommunalekonomisk utjämning. Statskontoret har inom ramen för
uppdraget överlämnat två rapporter: Kommunal utjämning för individ-och
familjeomsorg (IFO) – förslag till justeringar samt Delmodellen för
förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet – förslag till
uppdateringar.
Till grund för Statskontorets uppdrag ligger det förslag om en permanent
uppföljningsorganisation som löpande ser över utjämningssystemet och
presenterades i betänkandet SOU 2006:84 Deluppföljningen av den
kommunalekonomiska utjämningen – med förslag om organisation samt
löne-och byggkostnadsutjämning. Utredaren konstaterar bland annat att en
mer löpande uppdatering av olika delmodeller i kostnadsutjämningen i regel
bör leda till mindre omfördelningar mellan kommuner. Utredaren anger
även att en förutsättning för att det ska var möjligt att implementera
uppdateringar/förändringar mer frekvent än vad som hittills varit fallet är att
införande regler kan undvikas. Täta och överlappande sådana skulle
antagligen snabbt göra systemet ohanterligt. Några införande regler avses
därför inte att föreslås av med anledninga av Statskontorets förslag.
Delges
Ekonomichef
Finansdepartementet
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 44
Meddelanden

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att lägga meddelandena till handlingarna.
Bakgrund
Ks 2015.164
1.2.2
Kommuninvest har 2015-04-27 skickat Årsbesked 2014- överskottsutdelning Kommuninvest ekonomisk förening.
Ks 2015.1
Handl nr 3035
LSU har översänt information om rapporten Från engagemang till
organisering. Rapporten i sin helhet hittar du här: http://lsu.se/wpcontent/uploads/2015/04/Från-engagemang-till-organisering.pdf
Ks 2015.1
Handl nr 3736
Länsstyrelsen Uppsala län beslutade 2015-05-29 att bevilja tillstånd för
ersättning av friggebod till Attefallshus inom fastigheten Vavd 5:32, Tierps
kommun.
Ks 2015.1
Handl nr 3106
Länsstyrelsen Uppsala län har 2015-05-08 beslutat om dispens från
tillträdesförbud för fågelskyddsområden vid kusten i syfte att inventera och
ringmärka Skräntärna och Silltrut. Dispensen gäller år 2015-2017.
Ks 2015.463
Handl nr 3196
Länsstyrelsen Uppsala län har med stöd 12 § första stycket terrängkörningsförordningen (1978:594) beslutat om tillstånd för SMK Uppsala att
köra med tävlingsbilar på fastigheterna Gryttby 2:29 och 13:11 mellan
klockan 10.00 och 16.00 den 23 och 24 maj 2015.
Ks 2015.1
Handl nr 3018
Länsstyrelsen Uppsala län har med stöd av 2 kap 12 § Kulturmiljölagen
(1988:950) beslutat om tillstånd till ingrepp för föryngringsåtgärder i
fornlämningsområde för RAÄ 829 och 825, Österlövsta socken, fastigheten
Tolbo 2:1, Tierps kommun.

forts.
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 44 forts.
Ks 2015.1
Handl nr 3605
Länsstyrelsen Uppsala län har med stöd av 2 kap 12 § Kulturmiljölagen
(SFS 1988:950) beslutat om tillstånd för Bergvik Skog Öst AB till ingrepp
för föryngringsåtgärder i fornlämningsområde för RAÄ 269:1, Vendels
socken, fastigheten Hov 1:35, Tierps kommun.
Ks 2015.1
Handl nr 3769
Länsstyrelsen Uppsala län har för kännedom översänt en kopia på
Landshövdingens yttrande till Näringsdepartementet angående
Sverigeförhandlingen och Uppsala län.
Ks 2015.527
Handl nr 3672
Länsstyrelserna och Migrationsverket har översänt information till landets
kommuner gällande anvisningar av ensamkommande barn.
Ks 2015.1
Handl nr 2958
Migrationsverket har översänt information angående ersättning för vissa
särskilda kostnader samt extraordinära kostnader för vårdinsatser.
Ks 2015.456
Handl nr 3159
Myndigheten för delaktighet har 2015-05-13 översänt en förhandsvisning av
sin kommunuppföljning.
Ks 2015.1
Handl nr 2959
Socialdepartementet har översänt ett regeringsbeslut från 2015-04-30
angående uppdrag att ta fram ett stöd till yrkesintroduktion och anskaffa
uppdragsutbildningar.
__________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

