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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
Sofia Nohrstedt, chef kultur och fritid, § 87
Kristina Sennblad, processtrateg, § 88
Conny Rönnholm, ekonomichef, § 88

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 87
Information om anslag för konstnärlig gestaltning

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Tierps kommun avsätter idag 0,5 % av investeringskostnaden till
konstnärlig gestaltning vid ny-, om- och tillbyggnation. Det grundar sig i ett
beslut från 1985.
Genom ett statligt kulturpolitiskt initiativ kom enprocentsregeln till år 1937.
Regeln innebär att motsvarande 1 % av den beräknade byggkostnaden vid
ny- och ombyggnationer ska användas till konstnärlig gestaltning. Det är
inte en tvingande regel utan en ekonomisk princip och beräkningsmodell.
Staten tillämpar regeln, liksom 64 % av kommunerna och 79 % av
landstingen och regionerna (2013). Konstnärsnämnden förordar
enprocentsregeln.
Kultur och fritid har lagt fram ett förslag om att i Tierps kommuns tillämpa
enprocentsregeln. Sofia Nohrstedt informerade utifrån förslaget.
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Utdragsbestyrkande

§ 88
Information om processkartläggning av investeringsprocessen

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Kristina Sennblad och Conny Rönnholm informerade om den processkartläggning som pågår gällande investeringsprocessen.
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Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 89

2015.1063

3.2.1

Högsta tillåtna hastighet på del av Grevegatan, Tierps köping

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att förlänga sträckan med den högsta tillåtna hastigheten 30 km/h på
Grevegatan att gälla till korsningen Grevegatan/Sveavägen.
Bakgrund
På Grevegatan i Tierps köping är hastighetsbegränsningen idag 30 km/h på
sträckan från korsningen Norra Esplanaden/Grevegatan och förbi Centralskolan och Möbeln. I övrigt är högsta tillåtna hastighet på gatan 50 km/h.
Grevegatan används idag flitigt av pendlare. I och med byggnationen av ny
pendlarparkering med 40 platser bakom nuvarande Söderlunds rör skapas en
ny in- och utfart till parkeringen. Den nya pendlarparkeringen kommer
generera förändringar i trafikflödet och ett förändrat trafikmönster.
Hastighetsgränsen bör flyttas för att öka trafiksäkerheten vid den nya
pendlarparkeringen.

Beslut delges
Trafikingenjör
Chef samhällsbyggnad
Ordf sign
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Utdragsbestyrkande

§ 90

2015.1064

3.2.1

Högsta tillåtna hastighet på del av Maskinvägen, Tierps köping

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att sänka hastigheten till 30 km/h på del av Maskinvägen från korsningen
Industrigatan/Maskinvägen till cirka 100 meter väster om korsningen
Verkstadsgatan/Maskinvägen, samt
att uppdra till Medborgarservice att komma med förslag på fysiska
åtgärder som gör att hastigheten efterlevs.
Bakgrund
På Maskinvägen ligger Tierps kommuns största privata arbetsgivare Atlas
Copco tillsammans med flera andra industrier. Maskinvägen trafikeras
frekvent av anställda vid Atlas Copco och av tung trafik som hämtar och
lämnar gods. Under sommaren 2015 skedde tillbud på vägen vid utfarten
från parkeringen till Atlas Copco. Ett backkrön vid utfarten från parkeringen
försämrar sikten. I nuläget är hastighetsgränsen på vägen 50 km/h.
Önskemål om en hastighetssänkning till 30 km/h på Maskinvägen har
inkommit från anställda vid Atlas Copco. För att se till så att hastigheten
efterlevs önskas även fysiska åtgärder.
På sommaren trafikeras vägen också flitigt av badgäster då detta är den
skyltade vägen till Trollsjön, många av badgästerna är cyklande barn.

forts.
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§ 90 forts.
Beslut delges
Trafikingenjör
Chef samhällsbyggnad
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§ 91

2015.1065

3.2.1

Parkeringsförbud på del av Palmgatan, Tierps köping

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att parkeringsförbud ska gälla på södra sidan av Palmgatan från korsningen
Stationsgatan/Palmgatan och cirka 115 meter in på Palmgatan.
Bakgrund
Delen av Palmgatan som korsar Gustavsgatan och Stationsgatan är smal och
därför inte lämplig som parkering, vilket den idag ofta används som. På
Palmgatan finns lägenheter, ett trygghetsboende och företag. Sidan som går
längs med trygghetsboendet Björken har idag parkeringsförbud och alla
bilar samlas därför på andra sidan gatan. Det leder till problem när bilar ska
mötas, eftersom gatan är smal tvingas den ena bilisten åka upp på trottoaren
för att kunna möjliggöra möte. De parkerade bilarna utgör även problem för
färdtjänst och taxi som hämtar och lämnar boende på trygghetsboendet samt
lastbilar som kommer med matleveranser. Färdtjänst och lastbilar tvingas
backa längs med trottoaren eftersom det inte finns plats att backa på gatan.
För att öka framkomligheten samt trafiksäkerheten för bilister och
oskyddade trafikanter föreslås parkeringsförbud på del av Palmgatan. Med
tanke på de boende som använder gatan som parkering bör parkeringsförbudet inte införas på hela sträckan mellan korsningarna Stationsgatan/
Palmgatan och Gustavsgatan/Palmgatan.

Beslut delges
Trafikingenjör
Teknisk chef
Chef samhällsbyggnad
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Justerandes sign

Sekr sign
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§ 92

2015.1005

1.4.1

Remissvar – Regionalt utvecklingsansvar i Uppsala, Västmanlands,
Västernorrlands och Norrbottens län (Ds 2015:53)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att anta remissvaret och översända det till Finansdepartementet, samt
att ställa sig bakom Regionförbundet Uppsala läns remissvar.
Bakgrund
Regeringskansliet, Finansdepartementet har den 20 november 2015 skickat
en remiss gällande regionalt utvecklingsansvar i Uppsala, Västmanlands,
Västernorrlands och Norrbottens län. Regeringen vill i och med remissen ha
synpunkter på förslagen eller materialet i den bifogade promemorian.
I Promemorian (Ds 2015:53) anges att Uppsala, Västmanlands,
Västernorrlands och Norrbottens läns landsting har ansökt hos regeringen
om att få överta det regionala utvecklingsansvaret i sina respektive län. I
promemorian föreslås att lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i
vissa län ändras så att den även omfattar dessa län. Förslaget innebär även
att berörda landsting får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen istället ska betecknas regionfullmäktige respektive regionstyrelse.
Vid val ska dock beteckningen landstingsfullmäktige fortfarande användas.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.
Kommunfullmäktige i Tierps kommun beslutade i § 59/2015 att tillstyrka att
landstinget i Uppsala län ansöker om att den 1 januari 2017 få överta det
regionala utvecklingsansvaret enligt lag om regionalt utvecklingsansvar i
vissa län (SFS 2010:630) och därmed att det i Uppsala län bildas en region
med direktvalt regionfullmäktige 2017.
Tierps kommun står fast vid detta och är positiva till de ändringar i lagen
(2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län som Finansdepartementet föreslår i promemorian. Tierps kommun ställer sig också
bakom det remissvar som Regionförbundet Uppsala län överlämnat.
Delges
Finansdepartementet
Landstinget i Uppsala län
Regionförbundet Uppsala län
Ordf sign
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§ 93
Meddelanden

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att lägga meddelandena till handlingarna.
Bakgrund
Ks 2015.1
Handl nr 7211
Barnombudsmannen kallar myndigheter till dialog om ensamkommande
barns rätt till hälso- och sjukvård.
Ks 2015.986
8.3.2
Energimyndigheten har den 16 november 2015 beslutat att bevilja
Medborgarservice medel för att genomföra projektet Energi- och
klimatrådgivning.
Ks 2015.980
Handl nr 7170
Folkets hus och parker har skickat kartläggningen ”Nya mötesplatser Kartläggning av möjligheterna att skapa nya medborgardrivna kultur- och
samlingslokaler i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige”. Tillgänglig
online på: http://www.fhp.nu/Hem/Om-oss/Nya-motesplatser-/Nyamotesplatser/
Ks 2015.1008
Handl nr 7338
Hyresgästföreningen har skickat Nils Holgersson rapporten 2015.
Tillgänglig online på: http://www.nilsholgersson.nu/
Ks 2015.1
Handl nr 6854
Leader Upplandsbyggd har den 3 november 2015 skickat ett pressmeddelande angående en slutrapport för Leader Upplandsbygd.
Ks 2015.1
Handl nr 6843
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 1317 och 1303, Österlövsta
socken, fastigheten Österlövsta 5:7, Tierps kommun. Föryngringsåtgärden
berör två tjärgropar.
Ks 2015.893
18.1
Länsstyrelsen Uppsala län har skickat information om nya fördelningstal för
ensamkommande barn 2016.
forts.
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§ 93 forts.
Ks 2015.940
18.1
Migrationsverket har den 7 november 2015 översänt en begäran om
iordningställande av kommunala evakueringsplatser.
Ks 2015.1
Handl nr 7079
Migrationsverkets regionchef i Region Mitt har den 13 november 2015
skickat ett brev om lägesbilden och en fortsatt akut boendesituation.
Ks 2015.940
Handl nr 7077
Migrationsverket skickade den 13 november 2015 en allmän begäran om
iordningställande av kommunala evakueringsplatser.
Ks 2015.1
Handl nr 7324
MIKLO har skickat information om sin studie Flyktingbarometern.
Ks 2015.1
Handl nr 6966
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har skickat en
presentation om den nationella lägesbilden för de operativa aktörernas
samlade hantering av flyktingsituationen 2015-11-10.
Ks 2015.1
Handl nr7180
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har skickat en
presentation om den nationella lägesbilden för de operativa aktörernas
samlade hantering av flyktingsituationen 2015-11-17.
Ks 2015.1
Handl nr 7350
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har skickat en
presentation om den nationella lägesbilden för de operativa aktörernas
samlade hantering av flyktingsituationen 2015-11-24.
Ks 2015.1
Handl nr 7543
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har skickat en
presentation om den nationella lägesbilden för de operativa aktörernas
samlade hantering av flyktingsituationen 2015-12-01.
Ks 2015.1
Handl nr 7435
Samordningsförbundet Uppsala län har skickat minnesanteckningar från ett
medlemssamråd den 26 november 2015.
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§ 93 forts.
Ks 2015.1
Handl nr 7339
Statsvetenskapliga institutionen på Uppsala universitet har skickat en
inbjudan till ett forskningsprojekt/medborgardialog i Uppsala om särskilt
utsatta EU-medborgare.
Ks 2015.381
2.9.5
Stockholm Business Alliance och Tierps kommun har undertecknat ett avtal
om Näringslivpolitiskt samarbete i Stockholmsregionen.
Ks 2015.1
Handl nr 6853
Sveriges kommuner och landsting (SKL) beslutade den 23 oktober 2015 att
ingå en överenskommelse om att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot
män, pojkar och maskulinitetsfrågor.
Ks 2015.1020
Handl nr 7448
Sveriges riksdag har den 25 november 2015 skickat information om
rapporten ”Om krisen eller kriget kommer” och en broschyr som
sammanfattar rapporten.

Cirkulär SKL
- 15:31 Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb
- 15:32 Redogörelsetext för nyheter och förändringar i prolongerad
HÖK 12 med Lärarnas Samverkansråd
- 15:33 Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i
bostadsrättsform
- 15:34 Hyreshöjning fr.o.m. 1 januari 2016 för lokaler med avtal
knutna till konsumentprisindex, KPI
- 15:35 Pensionsbestämmelser för teater- och musikverksamhet i
landsting och region
- 15:36 Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare
och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL
Cirkulären finns tillgängliga på: http://brs.skl.se/skbibl/brsbibl_cirk.htm
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