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Sammanträdesdatum

2015-11-12

Datum då anslaget sätts upp

2015-11-12

Datum då anslaget tas ned
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Förvaringsplats för protokollet
Paragrafer

76-86

Underskrift
Louise Pettersson
Utdragsbestyrkande

Beslutande

Bengt-Olov Eriksson (S) ordförande
Catarina Deremar (C)
Daniel Blomstedt (M)

Närvarande
tjänstgörande
ersättare

Pia Wårdsäter (S)

Närvarande ej
tjänstgörande
ersättare

Övriga
närvarande

Ordf sign

Yvette Axelsson, kommunchef
Louise Pettersson, sekreterare
Håkan Bergström, upphandlingschef, § 76, § 79
Stig Eriksson, VD Tierps Fjärrvärme AB, § 77

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 76
Information från upphandlingschefen

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Håkan Bergström föredrog ärendet i § 79 gällande nya skattekontrollsrutiner
vid direktupphandling och berätta om det aktuella läget gällande
upphandlingar.

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 77
Information från Tierps Fjärrvärme AB

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Enligt ägardirektiven ska Tierps Fjärrvärme AB minst två gånger per år
informera arbetsutskottet om sin verksamhet.
Stig Eriksson informerade om:
- Vad som gjorts under sommaren 2015
- Nyanslutningar 2015
- Pelletspannor – en ny pelletseldad panncentral
- Delårsbokslut 2015-01-01 – 2015-08-31
- Budget 2016
- Nils Holgersson-undersökningen

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 78
Anmälan av ordförandebeslut

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att lägga anmälan av ordförandebeslut till protokollet.
Bakgrund
Ks 2015.731
Ordförande Bengt-Olov Eriksson fattade den 20 oktober 2015 ett
ordförandebeslut om att anta och översända ett yttrande till Länsstyrelsen
gällande en ansökan om lokal trafikföreskrift Skalavägen genom Broddby,
Tierps kommun, dnr 258-6764-14.
Ks 2015.832
Ordförande Bengt-Olov Eriksson fattade den 20 oktober 2015 ett
ordförandebeslut om att anta och översända ett yttrande till Länsstyrelsen
gällande en ansökan om längd- och viktrelaterade lokala trafikföreskrifter på
väg 772, Karlholmsbruk, dnr 258-2387-15.
Ks 2014.739
Ordförande Bengt-Olov Eriksson fattade den 4 november 2015 ett
ordförandebeslut om att överklaga Länsstyrelsens beslut, dnr 407-301-15,
gällande fastighetsreglering berörande Gröndal 1:1, 2:1, 2:3, Sandby 1:26,
6:53 i Tierps kommun och Älvsäter 1:3 i Älvkarleby kommun, Uppsala län.

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 79

Ks 2015.930

2.9

Nya skattekontrollsrutiner vid direktupphandling

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att göra ett tillägg i ”Riktlinjer direktupphandling”, beslutade av
kommunstyrelsen § 156/2012, gällande att:
Vid direktupphandlingar under ett basbelopp (44 500 kr) kan tilldelning
av kontrakt ske som direkt tilldelning utan skattekontroll. Vid direktupphandling från och med ett basbelopp 44 500 utförs skattekontroll
enligt avtalet mellan Tierps kommun och Skatteverket.
Bakgrund
Tierps kommun med bolag har idag direktupphandlingsrutiner som stöder
regelverket i LOU och LUF. Rutinerna gäller vid upphandling av såväl
byggentreprenader som varor och tjänster. Direktupphandling avser endast
enstaka upphandlingar under ett år och förutsätter att inga ramavtal finns
inom varu-/tjänsteområdet. Om ramavtal finns ska dessa nyttjas.
Skattekontroller ska enligt avtalet mellan Tierps kommun och Skatteverket
utföras från och med ett basbelopp (44 500 kr). Tierps kommun har idag
regler som säger att kommunen vid direktupphandlingar ska kontrollera
leverantörer från 1 kr upp till och med 505 800 kr. För att följa vårt avtal
med Skatteverket och för att effektivisera vårt arbetssätt behövs ändringar i
våra rutiner. I avtalet med Skatteverket så innebär det att vi samtidigt inför
ett nytt effektivare arbetssätt med ännu mer styrning av våra
direktupphandlingar.
Tierps kommuns Upphandlingsenhet kommer att utbilda utvalda
Certifierade beställare i ett befintligt IT-system, som automatiskt skattekontrollerar samtliga direktupphandlingar från ett basbelopp (44 500 kr) till
och med 505 800 enligt LOU och våra fastställda rutiner. Konkurrensen att
tillfråga minst tre leverantörer om vara eller tjänst över 44 500 kr säkerställs
i systemet där dessutom skattekontrollen sker i IT- systemet. Tierps
kommun får också in statistik på samtliga direkt-upphandlingar i ovan
redovisade aktuella värden.
forts.

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 79 forts.
För att på ett tidsbesparande och säkert sätt följa Tierps kommuns avtal med
Skatteverket, och för att effektivisera kommunens arbetssätt i direktupphandlingar upp till och med ett basbelopp 44 500 kr behöver ändringar
utföras i kommunens rutiner. I avtalet med Skatteverket så innebär det att vi
samtidigt inför ett nytt effektivare arbetssätt med ännu mer styrning av våra
direktupphandlingar inklusive dokumentationsplikten enligt LOU. Den
totala transaktionskostnaden minskar dessutom för kommunen genom att
sätta en undre gräns för skattekontroller.
Upphandlingschef föredrog även ärendet muntligt vid samanträdet.
Delges
Upphandlingsenheten

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign
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§ 80

Dnr Ks 2014.801

Återrapportering gällande konstverket Vägvisaren vid E4 påfarten

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
I samband med att den nya E4:an byggdes skapades en ny infartsväg från
trafikplats Tierp som ersatte en bit av väg 292. En cirkulationsplats byggdes
och idéer kring att utsmycka infarten med en särskild gestaltning föddes.
Tre konstnärer inbjöds till att skissa på uppdraget och konstnären Monica
Goras förslag "Vägvisaren" bestående av sju ljussatta koner valdes ut. På
grund av att omgivningarna förändras och att konstverket inte fungerade så
kom inte konstverket till sin rätt och kultur- och fritidsenheten har enligt
beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott § 15/2015 monterat ner verket. I
samband med beslutet fick enheten uppdraget att undersöka möjligheterna
till avyttring av konstverket.
Redovisning av uppdraget
Försäljning av konst, speciellt platsspecifik sådan, är en komplicerad
process. Värdet i ett, som i detta fall, trasigt konstverk är mycket svårt att
beräkna. Intresset för att köpa ett konstverk med den typ av problematik
som Vägvisaren haft både publikt och tekniskt bedöms som mycket litet.
Erfarenheter från bland annat Landstinget i Uppsala läns försäljning av
utrangerad konst visade att kostnaderna för nedskrivning var avsevärt högre
än intäkterna för försäljning.
Liknande åsikter framförs av konstkurator Johanna Uddén som nyligen
genomfört en konstutredning i Tierps kommun;
”Försäljning av platsspecifika verk eller lös konst rekommenderas inte.
Det leder till urholkning av konstens värde och kostar förmodligen mer
att administrera än en eventuell förtjänst. I dessa fall är det bättre att
försöka hitta en alternativ placering.”
Förslag till åtgärd
Att konstverket Vägvisaren fortsatt förvaras hos Kultur och fritid. Att möjlig
ny placering av konstverket beaktas i samband med kommunens kommande
byggnationer.
__________
Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign
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§ 81

Dnr Ks 2015.612

1.4.1

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst
enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
fullmäktige att besluta
att anta bifogat förslag till Handlingsprogam 2016-2019 att gälla för
räddningsnämndens verksamhet från 2016-01-01 och därmed ersätta
Handlingsprogram 2012-2015.
Bakgrund
Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska kommunen för varje
mandatperiod besluta om ett handlingsprogram för förebyggande
verksamhet och ett för räddningstjänst. Räddningsnämnden har tagit fram
ett förslag till handlingsprogram för de kommunala uppdrag som åligger
brandförsvaret enligt denna lag och i det avtal som reglerar nämndens
verksamhet. Fastställande av handlingsprogram ska göras av
kommunfullmäktige.
Av de uppdrag kommunen ges i nämnda lag ansvarar räddningsnämnden för
uppdragen att underlätta för den enskilde att ta sitt ansvar, utföra tillsyn över
brandskydd, att genomföra räddningsinsatser samt att undersöka och lära
från dem och avslutningsvis för att brandskyddskontroll och rengöring
utförs.
Uppdraget Samordningsansvar för skydd mot olyckor ligger kvar i
respektive kommun. Räddningsnämnden uppmuntrar respektive kommun att
ta fram ett eget handlingsprogram för detta uppdrag.
Processen att ta fram handlingsprogrammet har skett med hög delaktighet
från nämnden och förvaltningens personal. Även allmänheten har tillfrågats
i den medborgardialog som genomförts. Målen i handlingsprogrammet utgår
från den uppdaterade riskanalysen, medborgar- och medarbetardialogen och
i möjligaste mån kommunernas mål- och budgetdokument.
Förslaget till handlingsprogram har genomgått samrådsremiss i
kommunerna och med samverkande myndigheter.
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§ 82

Dnr Ks 2015.923

1.2

Plan för krishanteringsarbetet i Tierps kommun 2015-2018

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta föreliggande plan för krishanteringsarbetet i Tierps kommun för
perioden 2015-2018.
Bakgrund
Utgångspunkten för kommuners krishanteringsarbete regleras i lagen om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap (2006:544). Lagen syftar till att kommunen ska
minska sårbarheten i sin verksamhet och ha god förmåga att hantera
krissituationer.
Kommuner är skyldiga inför Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) att upprätta ett styrdokument avseende arbetet med kommunens
krishantering. Detta för att vara berättigade att motta statlig ekonomisk
ersättning för verksamhetsersättning, ersättning för utomhusvarning och
samverkansersättning.
Syftet med planen är att den ska vara ett övergripande och gemensamt
styrdokument för Tierps kommuns krishanteringsarbete. Planen redovisar
kommunstyrelsens viljeinriktning och mål för krishanteringsarbetet. Planen
konkretiseras i särskilda riktlinjer.
Styrdokumentet ska reglera:
 En beskrivning av det arbete och de åtgärder som ska ske under
mandatperioden för att reducera eller ta bort risker och sårbarhet samt
för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig
verksamhet.
 En beskrivning av hur kommunen avser att fullgöra åtaganden som
beskrivs i överenskommelsen, samt hur ersättningen ska användas.
 En övnings- och utbildningsplan för mandatperioden.
 En plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser.
__________
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§ 83

Dnr Ks 2015.932

Risk- och sårbarhetsanalys 2015

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
fullmäktige att besluta
att anta föreliggande förslag till plan för Risk och sårbarhetsanalys för
Tierps kommunkoncern för perioden 2015.
Bakgrund
I lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap föreskrivs att
kommuner och landsting ska analysera vilka extraordinära händelser i
fredstid som kan inträffa i kommunen respektive landstinget och hur dessa
händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska
värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.
Kommunen ska senast den 1 mars 2016 rapportera resultatet av sitt arbete
med risk- och sårbarhetsanalysen till Länsstyrelsen.
Målet med trygghets- och säkerhetsarbetet i Tierps kommun är att säkerställa att samhällsviktiga verksamheter har en god förmåga att motstå och
hantera störningar så att de negativa effekterna på samhället blir så små som
möjligt vid en kris eller olyckshändelse. Risk- och sårbarhetsanalysen
kommer ligga till grund för kommunens framtida säkerhetsarbete,
upprättandet av styrdokument och handlings-program för skydd och
säkerhet.
Tierps kommuns risk- och sårbarhetsanalys följer 2 kap, 1§ i Lagen om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap (2006:544) samt föreskrifter MSBFS 2015:5 om
kommuners risk- och sårbarhetsanalyser.
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§ 84

Dnr Ks 2015.939

1.2.8.1

Lönepolicy

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
fullmäktige att besluta
att anta föreliggande förslag till Lönepolicy för Tierps kommun.
Bakgrund
För att förbättra löneprocessen har ett förslag till en ny lönepolicy tagits
fram. Förslaget fokuserar på medarbetare och kund samt utgår från
kommunens värdeord.
Policyn tydliggör varför lön ska vara individuell och differentierad, vad lön
består av samt vilka förutsättningar som krävs för att lönesättningen ska
vara ett verktyg i verksamhetsutvecklingen.
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§ 85

Dnr Ks 2015.933

1.4.1

Yttrande över ansökan om hastighetsbegränsning i Handviken, Tierps
kommun (sjötrafikföreskrift)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att tillstyrka ansökan om hastighetbegränsningen på fem knop i Handviken
och översända yttrandet till Länsstyrelsen.
Bakgrund
En ansökan om en sjöföreskrift i Handviken har inkommit till Länsstyrelsen
i Uppsala län. Länsstyrelsen skickade den 3 november ut förslaget på remiss
till Tierps kommun, Polismyndigheten region mitt, Sjöfartsverket,
Transportstyrelsen och Kustbevakningen Regionledning Nordost.
De omkringliggande fastigheterna runt Handviken (Göksnåre 7:34 och 7:35)
i Tierps kommun ägs av en ideell förening, Rundskärs tomtägarförening.
Efter mailkorrenspondens med länsjuristen vid Länsstyrelsen i Uppsala län,
erhöll föreningen bekräftelse på att ingen hastighetsbegräsning föreligger i
Handviken idag. Föreningen beslutade på ett styrelsemöte den 17 oktober att
inge en ansökan till Länsstyrelsen för fastställande om en hastighetsbegränsning på fem knop i Handviken. Detta för att värna om natur- och
fågellivet samt att öka trafiksäkerheten för badgäster i viken. Föreningen
emotser Länsstyrelsens beslut och de krav på skyltning som ett sådant beslut
medför samt andra eventuella förpliktelser för föreningen.
Handviken är en smal och avlång vik med ett rikt fågelliv, bryggor och
badgäster. En begränsning av hastigheten minskar risken för olyckor samt
gynnar naturlivet i viken, därför finns anledning till att tillstyrka ansökan
om begränsad hastighet till 5 knop. Trafikingenjör vid Tierps kommun har
samtalat med föreningens sekreterare och föreningen är positiv till att
underhålla och sätta upp skyltningen, kommunen har därför ingenting att
invända mot ansökan.
Beslut delges
Trafikingenjör
Länsstyrelsen Uppsala län
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§ 86
Meddelanden

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att lägga meddelandena till handlingarna.
Bakgrund
Ks 2015.781
1.3
Hela Sverige ska leva Uppsala län har skickat en kopia på sin intresseanmälan om att kandidera som anordnare av Landsbygdsriksdag 2018.
Ks 2015.1
Handl nr 6404
Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp har skickat en förfrågan om ett
samarbete med att inventera och finna fler bostäder på landsbygden åt nya
svenskar.
Ks 2015.893
1.8.1
Länsstyrelsen Uppsala län har skickat information om höstens förhandlingar
gällande överenskommelser om mottagande av vissa nyanlända samt
ensamkommande barn.
Ks 2015.1
Handl nr 6798
Länsstyrelsen Uppsala län har med stöd av 2 kap 12 § Kulturmiljölagen
(1988:950) beslutat om tillstånd för Bergvik Skog Väst AB till ingrepp i
fornlämningsområde för fornlämningarna RAÄ 1082 och 724, Tierps
socken, fastigheten fors 1:6, Tierps kommun. Föryngringsåtgärden berör en
tjärdal och en tjärgrop.
Ks 2015.1
Handl nr 6769
Länsstyrelsen Uppsala län har med stöd av 2 kap 12 § Kulturmiljölagen
(1988:950) beslutat om tillstånd för Bergvik Skog Öst AB till ingrepp i
fornlämningsområde för fornlämningarna RAÄ 766 och 1531, Österlövsta
socken, fastigheten Österlövsta 5:7, Tierps kommun. Föryngringsåtgärden
berör två färdvägar.

forts.
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§ 86 forts.
Ks 2015.1
Handl nr 6800
Länsstyrelsen Uppsala län har med stöd av 2 kap 12 § Kulturmiljölagen
(1988:950) beslutat om tillstånd för Bergvik Skog Öst AB till ingrepp i
fornlämning 1531, Österlövsta socken, fastigheten Österlövsta 5:7, Tierps
kommun. Föryngringsåtgärden berör en färdväg.
Ks 2015.1
Handl nr 6644
Länsstyrelsen Uppsala län har med stöd av 2 kap 12 § Kulturmiljölagen
(1988:950) beslutat om tillstånd för Bergvik Skog Öst AB till ingrepp i
fornlämningsområde för fornlämningarna RAÄ 142:1, Österlövsta socken,
fastigheten Österlövsta 5:7, Tierps kommun. Föryngringsåtgärden berör ett
gravfält.
Ks 2015.1
Handl nr 6646
Länsstyrelsen Uppsala län har med stöd av 2 kap 12 § Kulturmiljölagen
(1988:950) beslutat om tillstånd för Bergvik Skog Öst AB till ingrepp i
fornlämningsområde för fornlämning RAÄ 820, Österlövsta socken,
fastigheten Österlövsta 5:7, Tierps kommun. Föryngringsåtgärden berör en
färdväg.
Ks 2015.1
Handl nr 6647
Länsstyrelsen Uppsala län har med stöd av 2 kap 12 § Kulturmiljölagen
(1988:950) beslutat om tillstånd för Bergvik Skog Öst AB till ingrepp i
fornlämningsområde för fornlämning RAÄ 1320, Österlövsta socken,
fastigheten Österlövsta 5:7, Tierps kommun. Föryngringsåtgärden berör ett
gränsmärke.
Ks 2015.1
Handl nr 6414
Länsstyrelsen Uppsala län har beslutat att bevilja tillstånd för om- och
tillbyggnad av huvudbyggnad inom fastigheten Hov 1:16, Tierps kommun.
Ks 2015.1
Handl nr 6543
Länsstyrelsen Uppsala län har med stöd av 2 kap 12 § Kulturmiljölagen
(1988:950) beslutat om tillstånd till ingrepp i fornlämning RAÄ 208:1,
Tierps socken, fastigheten Tierp 160:1, Tierps kommun.
Ks 2014.738
4.1.2
Länsstyrelsen Uppsala län har den 13 oktober 2015 skickat ett beslut
gällande fastighetsreglering berörande Gröndal 1:1, 2:1, 2:3, Sandby 1:26,
6:53 i Tierps kommun och Älvsäter 1:3 i Älvkarleby kommun, Uppsala län.
Fastighetsbildning medför ändring av kommungräns för Tierps kommun
och Älvkarleby kommun.
forts.
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§ 86 forts.
Ks 2015.1
Handl nr 6205
Migrationsverket har skickat information om att alla parter måste ta ansvar.
Ks 2015.1
Handl nr 6280
Migrationsverkets regionchef i Region Mitt har skickat ett brev om
tillfälliga evakueringsplatser och Migrationsverkets insatser.
Ks 2015.1
Handl nr 6625
Migrationsverkets regionchef i Region Mitt har skickat ett brev om behovet
av evakueringsplatser.
Ks 2015.1
Handl nr 6770
Migrationsverket har informerat om att man den 2 november har öppnat en
ny mottagningsenhet i Uppsala län.
Ks 2015.1
Handl nr 6626
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har skickat en
presentation om den nationella lägesbilden för de operativa aktörernas
samlade hantering av flyktingsituationen.
Ks 2015.1
Handl nr 6233
Regeringskansliet har översänt samlad information om de investeringar som
regeringen gör i budgetpropositionen 2016 för ett bättre mottagande och
snabbare etablering av nyanlända.
Ks 2015.860
1.3.6
Samordningsförbundet Uppsala län har informerat om medelstilldelning
2016.
Ks 2015.820
Handl nr 6024
Statskontoret har översänt en ny rapport om kommunal utjämning:
Uppdaterad indelningsgrund i delmodellen för barn och ungdomar med
utländsk bakgrund. Tillgänglig att läsa online här:
http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2015/201519.pdf
Ks 2015.481
Handl nr 6566
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har skickat ett pressmeddelande
med titeln ”Dramatiskt läge för kommuner och landsting”.
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§ 86 forts.
Ks 2015.878
1.6.3
Trafikverket har skickat information om att det finns möjlighet för
kommuner och landsting att söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer.
Ks 2014.950
Handl nr 6242
Östhammars kommun har skickat ett protokollsutdrag på ett beslut från
kommunfullmäktige § 77/2015 Ny brandstation i Tierp, revidering av avtal.

Cirkulär SKL
- 15:25 Avtal om notkopiering inom de kommunala musik/
kulturskolorna läsåret 2015/2016
- 15:26 Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningspersonal i beredskap (RiB15) med Vision
- 15:27 Utbildningskontrakt och Extratjänst
- 15:28 Preliminära utfall av 2016 års kommunala utjämningssystem och
LSS-utjämning
- 15:29 Budgetförutsättningar för åren 2015-2019
- 15:30 Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning
och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt omräkning av
förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2016
Cirkulären finns tillgängliga på: http://brs.skl.se/skbibl/brsbibl_cirk.htm
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