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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, kultur och fritidschef § 53-56

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 45

Dnr Ks 2015.578

1.4.1

Remissvar - Heby kommuns bostadsförsörjningsplan 2015-2018 med
utblick 2030

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att ställa sig bakom och översända remissvaret till Heby kommun.

Bakgrund
Heby kommun har den 12 juni 2015 översänt förslag till
Bostadsförsörjningsplan på remiss till Länsstyrelsen i Uppsala län,
Regionförbundet Uppsala län, Kollektivtrafikförvaltningen UL,
grannkommuner samt till kommunens nämnder och styrelse. Tierps
kommun har beretts tillfälle att senast den 31 augusti 2015 lämna
synpunkter på förslaget.
Tierps kommun har tagit del av innehållet och ser positivt på förslaget.
Kommunen har ingenting att tillägga.
__________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 46

Dnr Ks 2015.595

1.4.1

Remissvar – Förslag till Energiplan för Gävle kommun

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att ställa sig bakom och översända remissvaret till Gävle kommun.

Bakgrund
Tierps kommun har beretts tillfälle att senast 27 september 2015 lämna
synpunkter på förslaget till energiplan för Gävle kommun.
Tierps kommun har tagit del av förslaget och har ingenting att erinra.
__________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 47

Dnr Ks 2015.676

4.1.2

Fastighetsreglering Tierp 1:1, 4:58, 4;92 och 4:127

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna angivet ersättningsbelopp som betalas av ansvar 13205
projekt 1341 (inlösen av mark), samt
att godkänna ansökan om lantmäteriförrättning.
Bakgrund
I samband med AB Tierpsbyggens nybyggnation av bostadshus på
Badhusgatan i Tierp så behövdes en detaljplaneändring. I nya planen 1050
har en breddning av utfarten till Gävlevägen ritats för att säkra
trafiksituationen. Breddningen av gata och gång och cykelväg utmed
Gävlevägen inkräktar på tre privata fastigheter med samma ägare. Tierps
kommun behöver lösa in mark och reglera över marken till gatufastigheten
Tierp 1:1. Intrångs-ersättning måste utbetalas och nivån som är angiven
motsvarar villatomt taxan 130 kr per kvadratmeter.
Tierps kommun ansvarar för lantmäterikostnaden som uppstår likaså de
faktiska kostnader som uppstår av staket, mur och växtligheter som måste
flyttas och placeras om.

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 48

Dnr Ks 2015.678

4.1.2

Fastighetsreglering Libbarbo 8:1 och Libbarbo 2:121

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna angivet ersättningsbelopp som betalas av ansvar 13205
projekt 1341 (inlösen av mark), samt
att godkänna ansökan om lantmäteriförrättning.
Bakgrund
Ägarna av fastigheten Libbarbo 2:121 har uppmärksammat att Bruksvägen i
Örbyhus går delvis på deras mark. Det rör sig om 254 kvm som nyttjas för
biltrafik. Tierps kommun behöver således lösa in den marken. Ägarna av
fastigheten Libbarbo 2:121 har önskemål att utöka sin fastighet i södra delen
med 318 kvm. Den marken ligger på Libbarbo 8:1 som Tierps kommun
äger. Där finns även ett gammalt skyddsrum som inte längre är registrerat
hos Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Markbyte är
det lämpligaste alternativet, vilket innebär en fastighetsreglering.
Ägarna av fastigheten Libbarbo 2:121 bekostar lantmäteriförrättningen och
rivning, men Tierps kommun bidrar med ett fast belopp om 17 000 kr för
detta arbete.
__________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 49

Dnr Ks 2015.677

4.1.2

Fastighetsreglering Tierp 1:1 och Tierp 1:115

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna föreliggande fastighetsregleringsavtal gällande fastigheterna
Tierp 1:1 och Tierp 1:115.
Bakgrund
AB Tierpsbyggen har förvärvat mark på Badhusgatan för nybyggnation av
flerbostadshus och kommer påbörja byggnation av ytterligare en etapp.
Därför behöver del av Tierp 1:1, som Tierps Kommun äger, föras över till
fastighet Tierp 1:115 som AB Tierpsbyggen äger.
__________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 50

Dnr Ks 2015.680

Ansökan om permutation av Tierps kommuns stipendiefond

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
fullmäktige att besluta
att hemställa hos Kammarkollegiet om att få ändra föreskrifterna för Tierps
kommuns stipendiefond så att både avkastning och kapital får användas för
stiftelsens ändamål till dess att fonderna är uttömda, samt
att när medlen är utdelade och reviderad slutredovisning visar att
tillgångarna är noll kr upplöses stiftelsen.
Bakgrund
Stipendiefondens medel för den årliga utdelningen i fonden är mycket
begränsade vilket medför att de inte går att använda till fondens ändamål.
Stiftelsens förvaltare, Tierps kommun, ansöker om permutation i enlighet
med 6 kapitlet 1 § Stiftelselagen (1994:1220). Kommunen yrkar att få ändra
föreskrifterna för Tierps kommuns stipendiefond så att både avkastning och
kapital får användas för stiftelsens ändamål till dess att fonderna är uttömda
och pengarna upphör när pengarna är utdelade och reviderad slutredovisning
visar att tillgångarna är noll kr upplöses stiftelsen.
__________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 51

Dnr Ks 2014.950

2.9.5

Räddningsnämnden – Reviderat avtal ny brandstation i Tierp

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
fullmäktige att besluta
att teckna bifogat reviderat avtal mellan Tierps, Uppsala och Östhammars
kommuner om ny brandstation i Tierp, samt
att tidigare avtal från 2014 om ny brandstation i Tierp samtidigt upphör att
gälla.
Bakgrund
Avtalet är en revidering av tidigare avtal från 2014 (kf § 12/2015).
Anledningen till att avtalet behöver revideras är en ny kostnadsuppskattning.
En förstudie är gjord under 2015 av White arkitekter AB med en mer
grundlig kostnadsberäkning. Kostnadsuppskattning är 95 796 tkr
(-10/+30%) för projektet inklusive byggherrekostnader och tomt. Brandförsvarets del av kostnaden bedöms till 62 %: 59 400 tkr och ambulansen
del till 38%: 36 400 tkr. I nuvarande avtal är kostnadsuppskattning cirka
38 400 tkr med en yta på cirka 1 200 kvm för brandförsvarets del.
Kostnadsökningen beror främst på att ytan ökat till cirka 1 700 kvm vilket i
sin tur främst beror på ökade ytor för teknikutrymmen (undercentral,
fläktrum, förråd, städ, el, tele-data). Byggkostnaden bedöms även öka till
cirka 34 800 kr/kvm, i nuvarande avtal bedömdes byggkostnaden till cirka
32 000 tkr/kvm.
Kostnadsökningen av årshyran som uppstår för räddningsnämnden fördelas
mellan kommunerna enligt kostnadsfördelningen i samarbetsavtalet för den
gemensamma räddningsnämnden. Räddningsnämnden får full kostnadstäckning för hyresökningen genom ökat anslag från kommunerna enligt
avtalsförslaget.
__________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 52

Dnr Ks 2015.131

1.6.3

Verksamhetsbidrag Brottsofferjouren Uppsala – Knivsta – Håbo

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att meddela Brottsofferjouren Uppsala-Knivsta-Håbo att Tierps kommun
avser att vara med från och med den 1 januari 2016, samt
att uppdra till kommunchefen att kontakta Brottsofferjouren UppsalaKnivsta-Håbo.
Bakgrund
Den lokala Brottsofferjouren Norduppland la ner sin verksamhet i december
2014. Brottsofferjouren Uppsala-Knivsta-Håbo ställde temporärt resurser till
förfogande till brottsutsatta i Norduppland. Brottsofferjouren UppsalaKnivsta-Håbo ansökte om verksamhetsbidrag från Tierps, Östhammars och
Älvkarleby kommuner. Från Tierps kommun ansökte jouren om 80 800
kronor per år för perioden 2015-2017.
Brottsofferjouren Uppsala-Knivsta-Håbo beslutade vid sitt styrelsemöte den
23 april 2015 att från och med 1 maj 2015 upphöra med att ta emot
brottsutsatta personer från de norduppländska kommunerna Tierp,
Älvkarleby och Östhammar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott i Östhammar kommun har föreslagit
Kommunstyrelsen att den 18 augusti besluta att anslå bidrag till
Brottsofferjouren och kontakta dem för en överenskommelse.
Den summa som Brottsofferjouren vill ha i verksamhetsbidrag från Tierps
kommun finns inte budgeterad under år 2015. Därför får kommunen själv
stödja brottsutsatta fram till 2016. Tierps kommun lägger in verksamhetsbidraget i 2016 år budget.
Delges
Brottsofferjouren Uppsala-Knivsta-Håbo
Chef Individ- och familjeomsorgen

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 53

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 1 oktober 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.
__________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 54

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 1 oktober 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.
__________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 55

Dnr Ks 2015.698

1.6.2

Revidering av regler, taxor och avgifter vid korttidsuthyrning av
idrottshallar mm

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
fullmäktige att besluta
att anta ny taxa för Centralhallen att gälla fr o m den 15 september 2015
att anta nya taxor för övriga idrottshallar och lokaler att gälla fr o m den 1
januari 2016
att anta nya lokalbokningsregler, inkluderande Möbeln och Aspenaulan, att
gälla fr o m den 1 januari 2016
att ta bort driftsbidrag och omförhandla avtal till föreningar för hyresobjekt,
att gälla fr o m den 1 januari 2016 eller enligt tidsangivelser på gällande
avtal, samt
att upphäva beslut kf § 49/2011, kf § 130/2011 och kf § 131/2011.
Bakgrund
Enligt uppdrag har taxor och avgifter för korttidsuthyrning av lokaler,
idrottshallar, gymnastiksalar och bad setts över. Möjligheten att
omförhandla föreningars driftsbidrag gällande kommunens egna hyresobjekt
har vägts in. En jämförelse mellan flera kommuner har gjorts som visar att
systemen och nivåerna i taxor för korttidsuthyrning av lokaler och
anläggningar varierar mycket.
En höjning av taxorna i kommunen innebär viss ökad intäkt men samtidigt
en stor ekonomisk påfrestning för ideella föreningar. Största delen av
uthyrningsverksamheten är till föreningar med stor barn- och
ungdomsverksamhet. Kultur och fritid ser mycket positivt på de vinster som
barn och ungdomsverksamheten ger ur både folkhälsoperspektiv och för att
fortsatt vara en attraktiv kommun. Denna aspekt behöver vägas in.
Avgifterna reviderades senast 2011.
__________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 56

Dnr Ks 2014.113

1.4.1

Remiss – Förlängning av den Regionala Kulturplanen 2015-2017

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att Tierps kommun ställer sig bakom Kultur och bildnings förslag att
förlänga den regionala kulturplanen med ett år.
Bakgrund
Sedan 2013 ingår Uppsala län i kultursamverkansmodellen som innebär att
staten tilldelar regioner och landsting de statliga verksamhetsbidragen i en
pott för att fördela vidare till olika bidragsmottagare i länet. Till modellen
hör att regioner och landsting ska lämna in en regional kulturplan som
beskriver satsningar och prioriteringar som länet önskar göra under den
kommande perioden. Den statliga förordningen säger att kulturplanerna bör
vara treåriga, men undantag kan göras.
Med hänvisning till den kommande regionbildningen samt kulturplanens
omfattande satsningar föreslår Kultur och bildning att den gällande
kulturplanen för Uppsala län förlängs med ett år.
Tierps kommun anser att det är rimligt att avvakta den nya
regionorganisationen innan arbetet med ny kulturplan startas och att den
gällande kulturplanen kan omfatta ytterligare ett år så att fler av de uppsatta
målen kan realiseras.
Landstingets kulturnämnd avser att föreslå landstingsstyrelsen/
landstingsfullmäktige att under hösten 2015 fatta beslut om en förlängning
av kulturplaneperioden.
__________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 57

Dnr Ks 2015.679

Mellanskog Skogsägarna - uppsägning av medlemskap

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att säga upp Tierps kommuns medlemskap i Mellanskog Skogsägarna.
Bakgrund
Tierps kommun har varit medlem i Mellanskog Skogsägarna sedan år 1990.
De har tidigare gjort en del uppdrag åt kommunen. Det senaste kontraktet är
registrerat 28 maj 2012 och gällde en träddelsleverans. Idag finns det inte
längre någon anledning till att vara medlem i den ekonomiska föreningen.
Delges
Chef Samhällsbyggnad
Mellanskog Skogsägarna

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 58

Dnr Ks 2014.151

2.12

Medfinansiering av Leader Nedre Dalälven perioden 2015-2021

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
fullmäktige att besluta
att årligen under perioden 2015 till 2021 medfinansiera Leader Nedre
Dalälven med kr 465 766, samt
att finansiering sker via Ansvar 10102 verksamhet 0992 Processtöd, konto
76110.
Bakgrund
År 2013 upphörde tidigare finansieringsperiod för de olika EUprogrammen. Det nya EU-programmen skulle ha börjat gälla redan 2014,
men har inte blivit klara förrän under 2015. När det gäller Leader så kallas
verksamheten för Lokalt ledd utveckling och finansieringsperioden startar
2015 och beräknas pågå till 2021.
Tidigare har Tierps kommun ingått i två olika Leaderområden (Nedre
Dalälven och Upplandsbygd), dessutom har Tierps köping inte ingått i
Leaderområdet. Från och med den här perioden ingår hela Tierps kommun i
Leader Nedre Dalälven och Tierps köping räknas till området. Det medför
att det finns mycket stora möjligheter att genomföra utvecklingsinsatser
även för föreningar i köpingen, och därmed erhålla ekonomiskt stöd från
Leader.
Flertalet Leader-projekt har haft stor betydelse för utvecklingen av
landsbygden och skapat aktiviteter för ungdomar och turism, stärkt företag
samt skapat en samhörighetskänsla för bygden. I och med att Tierps köping
ingår så kommer möjligheterna att använda dessa medel, fortsätta bidra till
utvecklingen i samhället, och på sikt leda till ökad sysselsättning, fler
aktiviteter att uppleva och utföra samt ett bättre samhällsklimat.
__________

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 59
Meddelanden

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att lägga meddelandena till handlingarna.
Bakgrund
Ks 2015.1
Handl nr 3963
Landstinget i Uppsala län har översänt ett protokollsutdrag från
Trafiknämndens sammanträde 2015-06-10 § 57 Revidering av mål för
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i TFP 2012 efter
synpunkter från Transportstyrelsens granskning av programmet.
Ks 2015.1
Handl nr 4353
Länsstyrelsen Uppsala län har med stöd av 2 kap 12 § Kulturmiljölagen
(1988:950) beslutat om tillstånd till ingrepp för föryngringsåtgärder i
fornlämningsområde för RAÄ 477, Tierps socken, fastigheten Skämsta
17:1, Tierps kommun.
Ks 2015.1
Handl nr 3850
Länsstyrelsen Uppsala län har med stöd av 2 kap 12 § Kulturmiljölagen
(1988:950) beslutat om tillstånd till ingrepp för föryngringsåtgärder i
fornlämningsområde för RAÄ 248, Älvkarleby socken, fastigheten Mehede
3:3, Tierps kommun.
Ks 2015.1
Handl nr 4292
Länsstyrelsen Uppsala län har med stöd av 2 kap 12 § Kulturmiljölagen
(1988:950) beslutat om tillstånd till ingrepp inom och i anslutning till
fornlämningarna RAÄ 108:1, 107:1, 106.1, 106:2, 105:1 – 105:4 och 627,
Österlövsta socken, fastigheten Österlövsta 5:7, Tierps kommun.
Ks 2015.160
Handl nr 4881
Länsstyrelsen Uppsala län har översänt en bekräftelse på en anmälan från
Wirén om transport av farligt avfall enligt 42 § avfallsförordningen
(2011:927). Anmälan är giltig t o m 2020-08-04.

forts.

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign
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§ 59 forts.
Ks 2015.553
4.6
Länsstyrelsen Uppsala län har skickat information om jakttider för älg
avseende de av Länsstyrelsen i Uppsala län inrättade
älgförvaltningsområdena jaktåret 2015/2016.
Ks 2015.527
Handl nr 4862
Länsstyrelserna, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har 2015-08-03
skickat en informations- och prognosbrev för att informera landets
kommuner om behovet av platser för mottagande av nyanlända samt det
aktuella läget i bosättningsarbetet.
Ks 2015.527
Handl nr 4747
Migrationsverket översände 2015-07-14 information om anvisningsläget för
mottagande av ensamkommande barn.
Ks 2015.1
Handl nr 3937
Sveriges kommuner och landsting, SKL, har skickat en inbjudan till att delta
i utvecklingsarbete om mänskliga rättigheter.

Cirkulär SKL
- 15:18 Preliminär utjämning av LSS-kostnader 2016
-

15:19 Beräkning och redovisning av skulder och kostnader för
pension till förtroendevalda

-

15:20 Samverkan mellan kommunal räddningstjänst och
Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar

-

15:21 Kommunal fastighetsavgift 2015 och 2016

-

15:22 Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för
räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB 15) med Brandmännens
Riksförbund

Cirkulären finns tillgängliga på: http://brs.skl.se/skbibl/brsbibl_cirk.htm
__________

Ordf sign
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Sekr sign

Utdragsbestyrkande

