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Förvaringsplats för protokollet
Paragrafer

60-75

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
Roger Kjettselberg, VD AB Tierpsbyggen § 60
Anders Norrström, ekonomichef Tierpsbyggen § 60
Jenny Ljungvall Cardoso, kommun- och upphandlingsjurist § 61
Per Jonsson, chef Samhällsbyggnad § 62 och § 63

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 60
Information av AB Tierpsbyggen

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 resultaträkningen för Tierpsbyggen och Tierps kommunfastigheter år
2015. De delgav utvalda delar av enkätsvaren från Tierpsbarometern och
presenterade aktuella projekt under 2015/2016.
Projekt 2015/2016
Bostäder
 Badhusgatan, etapp 2, Tierp
 Vendelvägen, Örbyhus
 Torget, Skärplinge – lokal eller lägenheter
Specialbostäder
 Studentlägenheter kombinerat med PUT-lägenheter, Tierp
 Asylboende för ensamkommande barn, Bäggeby, Tierp
Kultur- och fritidsanläggningar
 Motorcrosshall, Tierp
 PEK-hallen, Skärplinge
 Vegahallen, Tierp
 Möbeln, Tierp
Skola/förskola
 Örbyhus Skola, L-huset
 Förskola Bokbindarlunden, Tierp

§ forts.

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 60 forts.
Övrigt
 Medarbetarenkät
 Kompostering
 Budget 2016
Tierpsbyggen håller på att starta upp en lokalvårdsenhet. En lokalvårdschef
är anställd och det kommer anställas 2 arbetsledare och ungefär 15 stycken
lokalvårdare. Lokalvårdsenheten kommer sköta städning av trappuppgångar,
äldreboenden, Centralskolan, Centralhallen och eventuellt ytterligare
anläggningar. Resterande städning läggs ut på externa utförare.

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 61

Dnr Ks 2015.385

1.4.1

Remissyttrande över En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att ställa sig bakom yttrandet och översända det till Finansdepartementet.
Bakgrund
Regeringskansliet, Finansdepartementet, har den 21 april 2015 skickat ut en
remiss på En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24). Tierps kommun
är en av 384 remissinstanser. Regeringen vill ha in synpunkter på förslagen
eller materialet i betänkandet. Remissvaret ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 30 oktober 2015.
Sammanfattning av synpunkterna i yttrandet
Tierps kommun instämmer till mycket i utredningen. Vi är positiva till en
försöksverksamhet med Majoritetsstyre men understryker att det är av
största vikt att det utarbetas arbetsformer som ger oppositionen reell insyn i
KS arbete samt att KF, som högsta beslutande organ, får verktyg för
ansvarsutkrävande.
Det är bra att utredningen föreslår att lagen hänvisar till EU-rätten i 2
kapitlet, men vi saknar att man inte har anpassat kompetensen ytterligare till
EU-rätten och anpassar lagtexten till EU-rätten. Vi saknar också att
betänkandet inte behandlar samverkan mellan kommuner och att detta inte
behandlas i föreslagen lagtext. Kommunen är kritiska till det utvidgade
medlemskapet, då vi anser att medlemskapet ska återspegla kommunmedlemmarnas rättigheter och skyldigheter. Kommunen anser också att det
är olyckligt att man i 11 kap, 16 § avseende delårsrapporten fortfarande
skriver att ”delårsrapporten ska upprättas enligt 9 kap, 1§ lagen (1997:614)
om kommunal redovisning.

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 62

Dnr Ks 2015.397

1.2.5

Bolagsordning för Tierps Energi & Miljö AB

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
fullmäktige att besluta
att anta föreliggande förslag till bolagsordning för Tierps Energi & Miljö
AB.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har den 9 juni 2015 enligt § 60/2015 beslutat att bilda
ett nytt aktiebolag, enligt beslutet ska kommunstyrelsen återkomma med
förslag på avgränsningar, bolagsordning och ägardirektiv. Detta beslut avser
endast bolagsordning, de övriga delarna beslutas separat.
Den ursprungliga bolagsordningen är endast preliminär i och med att
bolaget är ett köpt så kallat ”skrivbordsbolag” och behöver därför anpassas
till bolagets verksamhet.
__________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 63

Dnr Ks 2015.397

1.2.5

Verksamhetsövergång till Tierps Energi & Miljö AB

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
fullmäktige att besluta
att enheterna Vatten & Avlopp, Renhållningen och Gata/Park genom
verksamhetsövergång överförs till Tierps Energi & Miljö AB från och med
den 1 januari 2016, samt
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att teckna
avtal med Tierps Energi & Miljö AB benämnt ”Avtal med
Gränsdragningslista” före den 31 december 2015.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har den 9 juni 2015 enligt § 60/2015 beslutat att bilda
ett nytt aktiebolag, enligt beslutet ska kommunstyrelsen återkomma med
förslag på avgränsningar, bolagsordning och ägardirektiv. Chef
Samhällsbyggnad har fått i uppdrag att skriva de underlag och de
utredningar som behövs för att kunna fatta beslut, förutom ägardirektiv.
Tierps kommun ökar i befolkning och antal företag, vilket förväntas
fortsätta i en högre takt än i dag. För att hålla de kommunala kostnaderna för
utvecklingen på en rimlig nivå behövs större enheter/volymer och att det
möjliggörs för nya samarbeten med externa aktörer och fördjupade
samarbeten med interna aktörer.
Verksamheterna på Samhällsbyggnad är under kraftig utveckling, med nya
verksamhetsområden och förmodligen även helt nya verksamheter, denna
utveckling kommer även att kräva mycket stora investeringar.
Kommunstyrelsens uppdrag till verksamheterna är också att möjliggöra för
personer i utanförskap att få utbildning, praktik eller arbete. Ett annat
uppdrag är att förbättra första intrycket ”Bilden av Tierp”. Våra kunder
ställer fortlöpande högre krav på kvalitet och bättre tillgänglighet.

forts.

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 63 forts.
Genom att bilda TEMAB erhålls en större frihet för kommunen att snabbt
hitta lösningar för samarbeten (i första hand avtalsmässigt) med andra
kommuner/bolag.
Genom att TEMAB är tänkt att bli moderbolag till Tierps Fjärrvärme AB så
uppnås en ökad nyttjandegrad av bränslen, samt samarbete runt eventuella
framtida anläggningar för nyttjande av ny energi.
Det blir lättare att renodla gränsdragningen mellan avgiftsfinansierad
verksamhet och skattefinansierad verksamhet.
Jäv i samband med myndighetsutövning hos Bygg- & Miljöenheten tas bort.
Man kan utveckla kundrelationerna på ett mer tydligt sätt, vad avser direktinformation, hemsida och kundtjänst.
Möjlighet till köp av tjänster och varor mellan bolagen kan ske genom
användning av teckal-reglerna.
Enligt SKL så är det vid bolagsbildningar som möjligheten finns till bra
styrning, höja kvalitén och få en större kundnöjdhet.
I TEMAB är det inte tänkt att bygga upp en egen administration, avsikten är
att köpa tjänster från kommunen, såsom upphandling, löner, HR, IT och
ekonomiredovisning med bokslut, samverkan runt arbetsverktyg för
kundtjänst samt köp av kommunikatörstjänst.
__________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 64
Sammanträdesplan för 2016

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att fastställa nedan angivna sammanträdesdagar för kommunstyrelsens
arbetsutskott år 2016:
tisdagen den 26 januari
tisdagen den 8 mars
tisdagen den 5 april
tisdagen den 17 maj
tisdagen den 21 juni
tisdagen den 23 augusti
tisdagen den 4 oktober
torsdagen den 10 november
tisdagen den 20 december
att sammanträdena vid samtliga tillfällen börjar kl 08.30.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa nedan angivna sammanträdesdagar för kommunstyrelsen år
2016:
tisdagen den 9 februari
tisdagen den 22 mars – bokslut
tisdagen den 19 april
tisdagen den 31 maj - tertialrapport
tisdagen den 6 september
tisdagen den 18 oktober – delårsrapport, skattesats, budget, flerårsplan
tisdagen den 29 november
att sammanträdena vid samtliga tillfällen börjar kl 13.00.

forts.

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 64 forts.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att fastställa nedan angivna sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år
2016:
tisdagen den 23 februari
tisdagen den 5 april – bokslut
tisdagen den 14 juni
tisdagen den 20 september
tisdagen den 1 november – delårsrapport, skattesats, budget, flerårsplan
onsdagen den 14 december
att sammanträdena vid samtliga tillfällen börjar kl 18.00, utom
sammanträdet den 14 juni som startar kl 16.00 och 1 november, som startar
kl 13.00.

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 65

Dnr Ks 2015.697

1.2.8

Idrotts- och fritidspolicy

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
fullmäktige att besluta
att anta idrotts- och fritidspolicyn för Tierps kommun att gälla från och med
den 15 november 2015, samt
att upphäva beslut Ks § 150/2007.
Bakgrund
Måldokument för kultur- och fritidsnämnden från år 2004 har tidigare
resulterat i en kulturpolicy och en biblioteksplan. För idrott och fritid har det
saknats övergripande dokument. En inre arbetsgrupp bestående av chef
kultur och fritid, fritidsintendent och ungdomskonsulent har arbetat fram
policy-dokumentet. Idrotts- och fritidspolicyn har därefter kommunicerats
med en yttre arbetsgrupp bestående av sex personer. Politikerna Jonas
Nyberg, Pia Wårdsäter och Kenneth Gunnarsson har varit med och lämnat
synpunkter på det utarbetade förslaget.
Ärendet återremitterades till kommunstyrelsens arbetsutskott under
kommunstyrelsens sammanträde den 1 september 2015 för att säkerställa att
policydokumentet beaktar den nya visionen för kommunen.
__________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 66

Dnr Ks 2015.696

1.2.8

Revidering av kulturpolicy

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
fullmäktige att besluta
att fastställa revideringen av kulturpolicyn för Tierps kommun att gälla från
och med den 15 november 2015, samt
att nuvarande kulturpolicy upphör att gälla från samma datum.
Bakgrund
Den nuvarande kulturpolicyn fastställdes av kommunfullmäktige den 18
september 2012. Det finns idag ett behov av att den revideras. Det som
revideras är stycket under rubriken Kommunens vision som idag lyder:
Tierps kommun kännetecknas av utveckling och tillväxt, god livsmiljö
samt att barn och unga är prioriterade. Kultur och kreativitet är en
självklar framgångsfaktor för hållbar utveckling i kommunen.
Stycket ändras till:
Tierps kommuns kulturpolicy följer kommunens vision. Kultur och
kreativitet är en självklar framgångsfaktor för hållbar utveckling i
kommunen.
Tillägget finns markerat i gult i den reviderade versionen.
Ärendet återremitterades till kommunstyrelsens arbetsutskott under
kommunstyrelsens sammanträde den 1 september 2015 för att säkerställa att
policydokumentet beaktar den nya visionen för kommunen.
__________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 67

Dnr Ks 2015.221

10.4.1

Kompletterande bidrag till Föreningen Vendelsjön för provisorisk
lagning av vallen i södra änden av Vendelsjön

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att bevilja 5 000 kr i bidrag till Föreningen Vendelsjön för lagning av vallen
i södra änden av Vendelsjön, samt
att kostnaden ska belasta Ansvar 10101 Kommunchef.
Bakgrund
Den 19 augusti 2015 inkom en ansökan från föreningen Vendelsjön om
kompletterande bidrag till provisorisk lagning av vallen i södra änden av
Vendelsjön.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 april 2015 (§ 28/2015) att
föreningen skulle få ett bidrag på 7 000 kronor för sitt arbete med att täta
vallen. Då avsåg arbetet göras i egen regi med vanliga sandsäckar som
används till exempel vid översvämningar.
I samråd med markägarna har det nu beslutats att istället för vanliga
sandsäckar använda så kallad storsäck vilket innebär en stabilare och
bredare tätning. Säckarna måste då bäras ut med traktor fram till vallen och
vidare med grävmaskin till respektive plats. Ifyllning av säckarna har gjorts
av frivilliga i föreningen och markägarna ställer upp utan ersättning för
nedlagd tid.
Beräknad kostnad för sand och inhyrd grävmaskin är 25 000 kronor.
Finansieringen av detta planeras ske med 7 000 kronor från kommunen
(beslut § 28/2015), 7 000 kr som beviljats av Upplandsstiftelsen samt
11 000 kr från föreningen. För att inte belasta föreningens kassa allt för hårt
ansöker föreningen nu om ett ytterligare bidrag från kommunen på 5 000
kronor.
Delges
Kommunchef
Föreningen Vendelsjön + utanordning
__________
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 68

Dnr Ks 2015.760

1.6.2

Taxor inom den gemensamma räddningsnämndens område

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
fullmäktige att besluta
att fastställa föreslagna taxor att gälla från och med 2016-01-01 enligt lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt lagen (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor (LBE).
Bakgrund
Den 7 september 2015 inkom förslag till beslut från den gemensamma
räddningsnämnden angående taxor inom den gemensamma räddningsnämndens område. Ärendet skickades till Tierps kommun, Uppsala
kommun och Östhammars kommun.
Reglerna i 8 kap. regeringsformen möjliggör att viss angiven föreskriftsrätt
kan delegeras till kommun. Ett sådant bemyndigande finns för kommuner i
3 kap. och 5 kap. lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och i 36 §
lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
Räddningstjänsten drivs i form av en gemensam nämnd för Uppsala,
Östhammar och Tierps kommuner, varje kommun skall anta den taxa som
skall gälla i kommunen, enligt förslaget kommer samma taxa att gälla i alla
tre kommunerna.
__________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 69

Dnr Ks 2015.781

1.3

Hela Sverige ska leva Uppsala län – Avsiktsförklaring Landsbygdsriksdag 2018

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att ställa sig bakom ansökan om att få arrangera Landbygdsriksdagen 2018
i Uppsala och översända avsiktsförklaringen till Hela Sverige ska leva
Uppsala län.
Bakgrund
Landsbygdsriksdagen är ett tillfälle för alla landsbygdens aktörer att träffas
och diskutera utvecklingsfrågor som är viktiga för att hela Sverige ska leva.
Under Landsbygdsriksdagen möts politiker på nationell, regional och lokal
nivå tillsammans med tjänstemän från olika myndigheter och organisationer,
lokala utvecklingsgrupper och föreningar med olika kunskap och bakgrund.
Den 17-20 maj 2018 har Uppsala konsert och kongress preliminärbokats för
Landsbygdsriksdagen. I ett första skede har Hela Sverige ska levas
länsavdelningar bjudits in till ett första möte tillsammans med Uppsala
kommun, Heby kommun, regionförbundet Uppsala län och Sveriges
lantbruksuniversitet. Länsstyrelsen i Uppsala län, Knivsta kommun, Tierps
kommun, Enköpings kommun samt Uppsala universitet kunde inte närvara
vid tillfället men har visat intresse för att få landsbygdsriksdagen till
Uppsala.
Beslut om vem som får arrangera landsbygdsriksdagen 2018 tas av
riksorganisationen Hela Sverige ska leva vid höstmötet 2015. En
intresseanmälan ska därför skickas in under ledning av länsbygderåden i
Uppsala och Stockholms län. För att få en så stark ansökan som möjligt är
det en fördel att så många kommuner, myndigheter och organisationer
ställer sig bakom ansökan och antar en avsiktsförklaring. Från kommunerna
ska avsiktsförklaringen helst vara förankrad politiskt.
Delges
Kommunchef
Hela Sverige ska leva - Uppsala län

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 70

Dnr Ks 2015.822

1.2.8

Tillägg reglemente IT-nämnden - Samanträden på distans

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
fullmäktige att besluta enligt IT-nämndens förslag
att sammanträden på distans får hållas under förutsättningar som anges i
förslaget till reviderat reglemente för gemensam IT-nämnd i Tierps och
Älvkarleby kommuner, samt
att reglemente antaget 2011 i båda kommunerna kompletteras i § 4 med
följande lydelse:
”Nämnden får hålla möten där ledamöterna är närvarande på distans.
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och
höra varandra och delta på lika villkor. Ordföranden avgör om ett
sammanträde kan ske på distans.”.
Bakgrund
Kommunallagen 32 § anger att föreskrifter om sammanträde på distans
måste finnas i reglemente och att kommunfullmäktige i respektive
deltagande kommun ska fastställa reglementet. Vidare anges att deltagande
på distans sker på det sätt som anges i 5 kap. 38 a § kommunallagen d v s
bild och ljudöverföring i realtid och att samtliga deltagande kan delta på lika
villkor, vilket innefattar att alla kan se och höra varandra.
IT-nämnden består av ledamöter från kommunerna Tierp och Älvkarleby.
Möjligheten att hålla sammanträden på distans innebär att ledamöterna inte
alltid behöver resa till Tierp och därmed sparas resurser i form av tid,
pengar och miljö.
__________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 71

Dnr Ks 2015.823

1.2.8

Tillägg reglemente Lönenämnden - Samanträden på distans

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
fullmäktige att besluta enligt Lönenämndens förslag
att sammanträden på distans får hållas under förutsättningar som anges i
förslaget till reviderat reglemente för gemensam Lönenämnd i Tierps,
Älvkarleby och Knivsta kommuner, samt
att reglemente antaget 2011 i de tre kommunerna kompletteras i § 4 med
följande lydelse:
”Nämnden får hålla möten där ledamöterna är närvarande på distans.
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och
höra varandra och delta på lika villkor. Ordföranden avgör om ett
sammanträde kan ske på distans.”.
Bakgrund
Kommunallagen 32 § anger att föreskrifter om sammanträde på distans
måste finnas i reglemente och att kommunfullmäktige i respektive
deltagande kommun ska fastställa reglementet. Vidare anges att deltagande
på distans sker på det sätt som anges i 5 kap. 38 a § kommunallagen d v s
bild och ljudöverföring i realtid och att samtliga deltagande kan delta på lika
villkor, vilket innefattar att alla kan se och höra varandra.
Lönenämnden består av ledamöter från kommunerna Tierp, Älvkarleby och
Knivsta. Möjligheten att hålla sammanträden på distans innebär att
ledamöterna inte alltid behöver resa till Tierp och därmed sparas resurser i
form av tid, pengar och miljö.
_________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 72

Dnr Ks 2015.824

1.2

Tilläggsanslag för återbetalning av överskott på Lönecentrum efter
2014 års bokslut

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
fullmäktige att besluta
att bevilja tilläggsanslag med 137 190 kr på ansvar 11301 personalchef,
verksamhet 0610 personalenhet/Lönecentrum, samt
att finansieringen sker genom ianspråktagande av rörelsekapital.
Bakgrund
Tierps kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden
Lönecentrum som hanterar löner för Tierps kommun, Älvkarleby kommun
och Knivsta kommun. Enligt det avtal som finns ska ett eventuellt överskott
i nämndens verksamhet fördelas procentuellt efter antal lönespecifikationer.
Eftersom det finns överskott efter 2014 års bokslut har personalchefen i
skrivelse daterad 2015-06-02 hemställt om tilläggsanslag för återbetalning
av överskott till Älvkarleby kommun (61 870 kr) och Knivsta kommun
(75 320 kr) med totalt 137 190 kr.
__________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 73

Dnr Ks 2015.604

1.7.1

Yttrande till revisorerna angående kommunens målstyrning

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att ställa sig bakom yttandet och överlämna det till revisorerna.
Bakgrund
Kommunens revisorer har i skrivelse daterad 2015-06-11 önskat svar från
Kommunstyrelsen med anledning av det som framkommit i den förstudie
om verksamhetsstyrning och uppföljning som PWC genomfört på
revisorernas uppdrag.
__________
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§ 74

Dnr Ks 2015.768

1.4.2

Yttrande över skottlossningstillstånd för Anticimex AB, Uppsala

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att ställa sig bakom yttandet och översända det till polismyndigheten i
Uppsala län.
Bakgrund
Från Anticimex AB i Uppsala har inkommit en ansökan om att få fortsatt
tillstånd att avlossa skott inom detaljplanelagt område för avskjutning av
djur som bedöms utgöra skada eller olägenhet för människors hälsa.
Nuvarande tillstånd utgår den 15 oktober 2015.
Tierps kommun har inget att erinra mot ansökt tillstånd under förutsättning
att, om möjligt utifrån tidsaspekten, bör närboende kontaktas så tidigt som
möjligt om bullerstörning som är utöver ringa (upprepad skottlossning och
skottlossning nattetid) kan tänkas uppstå från skottlossningen.
__________
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§ 75
Meddelanden

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att lägga meddelandena till handlingarna.
Bakgrund
Ks 2015.437
1.6.3
Delegationen för unga till arbete har den 3 september 2015 skickat ett
meddelenade om beslut om statsbidrag för utarbetande av en lokal
överenskommelse om samverkan mellan kommuner och arbetsförmedling.
Ks 2015.1
Handl nr 5485
Det har inkommit en kallelse till samrådsmöte angående myggbekämpning i
Natura 2000 nedre Dalälven.
Ks 2015.723
1.6.3
Jordbruksverket har den 25 augusti 2015 översänt ett meddelande om
utbetalning av 500 000 kronor för hållbar utveckling i fiskeområde gällande
projektet Omlöp Tämnarån.
Ks 2015.590
1.4.1
Länsstyrelsen Uppsala län meddelar med stöd av 3 kap 84 § trafikförordningen (1998:1276) och 2 kap 8 § andra stycket ordningslagen
(1993:1617) tillstånd till SMK Uppsala för motortävlingen Rally Uppsala
den 1-3 oktober 2015.
Ks 2015.160
Handl nr 5354
Länsstyrelsen Uppsala län har översänt en bekräftelse på en anmälan från
Skärplinge Grus AB om transport av farligt avfall enligt 42 §
avfallsförordningen (2011:927). Anmälan är giltig t o m 2020-08-25.
Ks 2015.160
Handl nr 5355
Länsstyrelsen Uppsala län har översänt en bekräftelse på en anmälan från
Lugnets Entreprenad AB om transport av farligt avfall enligt 42 §
avfallsförordningen (2011:927). Anmälan är giltig t o m 2020-08-25.
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Ks 2015.160
Handl nr 5356
Länsstyrelsen Uppsala län har översänt en bekräftelse på en anmälan från
Fäcklinge gård AB om transport av farligt avfall enligt 42 §
avfallsförordningen (2011:927). Anmälan är giltig t o m 2020-08-25.
Ks 2015.1
Handl nr 5073
Länsstyrelsen Uppsala län har med stöd av 2 kap 12 § Kulturmiljölagen
(1988:950) beslutat om tillstånd till ingrepp i fornlämningsområde för
fornlämningarna RAÄ 122:1 och 122:2, Österlövsta socken, fastigheten
Österlövsta 1:1, Tierps kommun.
Ks 2015.1
Handl nr 5154
Länsstyrelsen Uppsala län har med stöd av 2 kap 12 § Kulturmiljölagen
(1988:950) beslutat om tillstånd till ingrepp i fornlämningsområde för
fornlämningarna RAÄ 1140, Österlövsta socken, fastigheten Österlövsta
5:7, Tierps kommun.
Ks 2015.1
Handl nr 5242
Länsstyrelsen Uppsala län har översänt en kopia på ett beslut gällande
Erasteel Kloster AB. Länsstyrelsen godkänner med stöd av 26 kap. 9 §, 10
kap. 1 och 2 §§ och 2 kap. 3 och 8 §§ miljöbalken redovisningen av utförda
efterbehandlingsåtgärder genom övertäckning av rökgasstoft vid Ingså
deponin på fastigheten Söderfors bruk 1:128, Tierps kommun.
Ks 2015.679
Handl nr 5276
Mellanskog skogsägarna har den 25 augusti 2015 översänt en bekräftelse på
uppsägning av Tierps kommuns medlemskap.
Ks 2015.1
Handl nr 5903
Migrationsverket har den 23 september 2015 översänt information om det
ökade behovet av boendeplatser.
Ks 2015.1
Handl nr 5601
Regeringen har skickat en inbjudan till samråd kring Kulturskoleutredningen (Ku 2015:02) i Göteborg den 1december 2015.
Ks 2015.805
2.11
Sterner Law har skickat ett brev angående uthyrningsförbud gällande
Pesarby 2:112 och överlåtelseförbud gällande fastigheterna Pesarby 2:107,
2:108, 2:109, 2:110, 2:24 och 2:112, 2:129, Tobo 1:57 och 1:58.
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Ks 2015.1
Handl nr 5872
Svenskt Näringsliv har skickat tidningen ”Företagsklimat 2015” som
innehåller ranking av kommunernas företagsklimat år 2015.
Ks 2015.778
Handl nr 5689
Sveriges kommuner och landsting har skickat Öppna jämförelser –
företagsklimat 2015 – en servicemätning av kommunernas
myndighetsutövning. Finns tillgänglig att läsa online här:
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/oppna-jamforelser-foretagsklimat2015.html
Ks 2015.774
8.2.2
Tierps kommun har skickat ”Declaration if support from the competent
authority” gällande projektet Life Älväng. Deklarationen är en viljeyttring
att kommunen stödjer projektet.
Ks 2015.1
Handl nr 4994
Vattenfall Vattenkraft AB har översänt sin miljöredovisning för vattenkraft
år 2014. Finns tillgänglig att läsa online här:
https://corporate.vattenfall.se/globalassets/sverige/om-vattenfall/omenergi/miljoredovisning_vattenkraft_2014.pdf

Cirkulär SKL
- 15:23 Budgetförutsättningar för åren 2015-2018
- 15:24 Budgetpropositionen för år 2016
Cirkulären finns tillgängliga på: http://brs.skl.se/skbibl/brsbibl_cirk.htm
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