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 KALLELSE 
  
  
Nämnd Kommunstyrelsen 
  
Datum och tid 2017-02-28 Kl. 08:15 
  
Plats SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar  
  
Besök Nr ÄRENDELISTA Föredragande 
    
Från kl. 11:00 finns Marie Berggren närvarande för eventuella frågor gällande ärendenummer, 13-14 
 
 1 Information från gemensamma nämnder och kommunala 

bolag 
 

 

 2 Information från Strategienheten om slutförvaret 
 

 

 3 Information om befolkningsutveckling 
 

 

09:30 4 Tillväxtstrategi, återkoppling Ulf Andersson 
 

10:00 5 Gästrike vatten, information Ola Nilsson 
Lena Blad 
Annila Bexelius 
 

10:30 6 Hargs Hamn AB, information Curt Nilsson 
 

 7 FrivilligHandtaget, ansökan om bidrag för år 2017 
 

 

 8 Förstudie med Pemba i Mocambique om medborgarbudget 
och medborgardialog 
 

 

 9 Höjd ersättning vid kommunal sommarpraktik för ungdo-
mar 
 

 

 10 Överföring av utebad till tekniska förvaltningen 
 

 

 11 Förlängning av perioden för Biblioteksplan för Östham-
mars kommun 
 

 

 12 Bred överenskommelse om samverkan på det arbetsmark-
nadspolitiska området mellan Arbetsförmedlingen och 
Östhammars kommun, antagande 
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 13 Kameraövervakning med drönare i Östhammars kommun 
 

 

 14 Projektplan fördjupning Alunda (FÖP), antagande 
 

 

 15 Valärenden 
 

 

 16 Delegationsbeslut 
 

 

 17 Anmälningsärenden 
 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Sekreterare Inger Modig Lind 
  

Ordförande Jacob Spangenberg (C) 
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1 Dnr KS-2017-1 Dpl 904 
 
Information från gemensamma nämnder och kommunala bolag 
 
Kommunstyrelsens beslut 
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2 Dnr KS-2017-1 Dpl 904 
 
Information från Strategienheten om slutförvaret 
 
Handling A 
 
Rapport om aktuellt från strategienheten, slutförvarsfrågor, perioden 2017-01-24 
– 2017-03-21 redovisas. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
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3 Dnr KS-2017-1 Dpl 904 
 
Information om befolkningsutveckling 
 
Kommunstyrelsens beslut 
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4 Dnr KS-2015-646 Dpl 904 
 
Tillväxtstrategi, återkoppling 
 
Handling B 
 
Kommunstyrelsen tog del av information angående tillväxtstrategi 2015-09-15 
och gav tillväxtchefen i uppdrag att återkomma med en återkoppling i ärendet. 
 
Näringslivschef Ulf Andersson föredrar ärendet och redogör för förslag till upp-
dateringar i tillväxtstrategin. 
 
Arbetsutskottets beslut 2017-02-07 
 
Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 
 
Kommunstyrelsen får information i ärendet på kommunstyrelsens sam-
manträde 2017-02-28. 
_____ 
 
Näringslivschef Ulf Andersson fördrar ärendet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
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5 Dnr KS-2017-171 Dpl 901 
 
Gästrikevatten, information 
 
Styrelseordförande Ola Nilsson och VD Lena Blad, Gästrikevatten inbjuds till 
kommunstyrelsens sammanträde för information om hur processen fortskrider. 
Teknisk chef Annila Bexelius inbjuds att medverka. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
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6 Dnr Dpl 
 
Hargs Hamn AB, information 
 
Vd Curt Nilsson inbjuds till kommunstyrelsen sammanträde gällande finansie-
ringsfrågor. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
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7 Dnr KS-2017-69 Dpl 993 
 
FrivilligHandtaget, ansökan om bidrag för år 2017 
 
Handling F 1-2, KSAU 2017-02-07 
 
FrivilligHandtaget ansöker om ett bidrag på 40 000 kronor för år 2017 och har i 
sin ansökan bilagt resultat- och balansräkning och verksamhetsberättelse för 
2016 samt föreslagen budget och verksamhetsplan för 2017. 
 
Lednings- och verksamhetsstöds skrivelse 2017-02-10 föreligger. 
 
I budget för lednings- och verksamhetsstöd finns 30 000 kronor budgeterat för 
fortsatt stöd till FrivilligHandtaget och beviljat bidrag för 2017 föreslås uppgå 
till den summan. 
 
Om FrivilligHandtaget ansöker om bidrag från Finskt förvaltningsområde med 
mer preciserade uppgifter om verksamhet som berör den målgrupp förvaltnings-
området riktar sig till, kan troligtvis ytterligare medel från Finskt förvaltnings-
område erhållas. 
 
Administrativ chef Linn Sunnelid medverkar under ärendets handläggning. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-02-07 
 
FrivilligHandtaget beviljas ett bidrag med 30 000 kronor för 2017. 
 
FrivilligHandtaget kan ansöka om bidrag från Finskt förvaltningsområde 
med mer preciserade uppgifter om verksamhet som berör den målgrupp 
förvaltningsområdet riktar sig till. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
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8 Dnr KS-2017-121 Dpl 992 
 
Rapport från förstudie med Pemba i Mocambique om medborgarbudet och med-
borgardialog 
 
Handling B, KSAU 2017-02-07 
 
Svenska kommuner kan delta i Sveriges utvecklingssamarbete på lokal nivå ge-
nom att biståndsorganet Sida avsätter medel till ICLD – Internationellt centrum 
för lokal demokratiutveckling dit man kan ansöka. 
Östhammars kommun har genomfört en förstudie under 2016 med staden Pemba 
i Mocambique i lokal demokratiutveckling och medborgardialog. 
 
Kommunledningsförvaltningens skrivelse föreligger. 
 
Internationell samordnare Stefan Edelsvärd föredrar ärendet. Administrativ chef 
Linn Sunnelid, chef för strategienheten Marie Berggren samt utvecklingsstrateg 
Ida Eklöf medverkar. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-02-07 
 
Strategienheten, lednings- och verksamhetsstöd och tillväxtkontoret, under 
ledning av kommundirektör Peter Nyberg, ges i uppdrag att  
 

• utreda möjligheterna att pröva medborgarbudget 
• under 2017 återkomma till kommunstyrelsen med förslag till hur det 

skulle kunna genomföras. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
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9 Dnr KS-2017-108 Dpl 024 
 
Höjd ersättning vid kommunal sommarpraktik för ungdomar 
 
Kommunen erbjuder idag sommarpraktik för 120 ungdomar boende i kommu-
nen.  Ersättningsnivån för sommarpraktik ligger idag på 50 kronor per timme för 
gymnasieelev och 40 kronor per timme för högstadieelev. Ersättningsnivån har 
legat på samma nivå de senaste elva åren (KS-2006-028, Dpl 022) varför en höj-
ning bedöms vara rimlig. Enligt förslag bör ersättningen höjas till 60 kronor per 
timme för gymnasieelev och 50 kronor per timme för högstadieelev.  
Ärendet har initierats av Enheten för arbete och sysselsättning och samordnats 
av Kommunledningsförvaltningen. 
 
Integrationsstrateg Helene Ulman Lilja föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-02-07 
 
Kommunstyrelsen fattar beslut om höjd ersättningsnivå vid sommarpraktik 
för ungdomar i enlighet med ovanstående förslag. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
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10 Dnr KS-2017-59 Dpl 381 
 Dnr KFN-2016-153 Dpl 381 
 
Överföring av utebad till tekniska förvaltningen 
 
I beslut i kommunfullmäktige 2012-06-12 beslutades om sammanslagning av 
kultur- och fritidsförvaltningarna samt förändring av ansvar för lokaler, anlägg-
ningar och avtal. Del av beslutet enligt nedan: 
  

- Tekniska nämnden övertar de lokaler och anläggningar som hyrs för fri-
tidsnämndens verksamhet inklusive fastighetsskötsel, investeringar och 
underhåll. 
 

- Tekniska nämnden övertar huvudansvaret för avtal och arrenden. 
Ovanstående huvudansvar träder i kraft den 1 januari 2013. 

  
Kultur- och fritidsförvaltningen och tekniska förvaltningen har träffats för att se 
över kommunens utebad och vilka av dem som skulle kunna övertas av tekniska 
förvaltningen. Kultur-och fritidsförvaltingen och tekniska förvaltningen kom 
fram till att tekniska förvaltningen kan ta över två bad som ligger i nära anslut-
ning till campingplatserna, Sunnanö och Hargshamn samt två stadsnära utebad, 
Krutudden och Gimo friluftsbad. För att ett övertagande ska kunna ske måste 
kultur- och fritidsnämnden frånsäga sig ansvaret för dessa utebad. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-12-08 
 
Kultur- och fritidsnämnden överför följande bad till tekniska förvaltningen: Ba-
den vid campingplatserna Sunnanö och Harghamn samt två stadsnära bad, Krut-
udden och Gimo friluftsbad. Kultur-och fritidsnämnden har därmed inte längre 
ansvar för underhåll, drift och utveckling av överförda bad. 
_____ 
 
Kultur- och fritidschef Lena Hellström föredrar ärendet. Fastighets- och gatuchef 
Lasse Karlsson medverkar. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-02-21 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att överföra baden 
vid campingplatserna Sunnanö och Harghamn samt två stadsnära bad, 
Krutudden och Gimo friluftsbad till tekniska förvaltningen. 
 
Kultur-och fritidsnämnden har därmed inte längre ansvar för underhåll, 
drift och utveckling av överförda bad. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag 
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11 Dnr KS-2017-123 Dpl 319 
 Dnr KFN-2016-154 
 
Förslag till förlängning av perioden för Biblioteksplan för Östhammars kommun 
2016-2017 till och med år 2018 
 
Handling B, KSAU 2017-02-21 
 
Samrådstid: 1 februari – 31 mars 2017 
 
Biblioteksplanen ska styra det strategiska utvecklingsarbetet och inriktningen för 
biblioteksverksamheterna i kommunen under planperioden genom ett antal prio-
riterade insatser. Planen anger också med vilka nyckel- och styrtal biblioteksor-
ganisationerna ska följa upp sina verksamheter årligen som en del av respektive 
nämnders/förvaltningars verksamhetsplanering. Nyckeltal, styrtal och priorite-
rade insatser syftar till att uppfylla kommunfullmäktiges prioriterade mål 2015-
2018. 
 
Kommunfullmäktige antog 2015-12-08 Biblioteksplan för Östhammars kommun 
2016-2017. 
 
Nu önskar kultur- och fritidsnämnden att förlänga biblioteksplanen t o m 2018. 
 
Kultur- och fritidsnämndens skrivelse 2017-01-31 föreligger. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-02-21 
 
Perioden för Biblioteksplan för Östhammars kommun 2016-2017 förlängs 
till och med år 2018. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
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12 Dnr KS-2017-9 Dpl 901 
 
Bred överenskommelse om samverkan på det arbetsmarknadspolitiska området 
mellan Arbetsförmedlingen och Östhammars kommun, information 
 
Handling D, KSAU 2017-02-21 
 
Bakgrund 
Arbetsförmedlingen lokalt och Östhammars kommun har tecknat en överens-
kommelse på det arbetsmarknadspolitiska området om samverkan på lokal och 
regional nivå.  Särskilt stort värde av gemensamma samverkanslösningar finns i 
frågor som rör lokal och regional utveckling, kompetensförsörjning samt insatser 
för nyanlända och för personer med särskilt behov av stöd för att komma i ar-
bete.  
 
Överenskommelse är ett underlag för tydlighet, planering och långsiktighet och 
syftar till att stödja och vägleda utformningen av samverkan mellan Arbetsför-
medlingen och Östhammars kommun, i samråd med det lokala näringslivet.  
 
Som utgångspunkt för samverkan enas Arbetsförmedlingen och Östhammars 
kommun kring en gemensam målbild som bottnar i en lokal nuläges- och be-
hovsbild. 
 
Överenskommelsen undertecknas av kommundirektör och lokal arbetsförmed-
lingschef efter samråd med Styrgrupp arbetsmarknad och representanter för det 
lokala näringslivet. Styrgrupp arbetsmarknad svarar för årlig översyn av över-
enskommelsen som revideras efter en treårsperiod utifrån rådande behov. 
 
Integrationsstrateg Helene Uhlman Lilja föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets beslut 2017-01-17 
 
Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 
 
Överenskommelsen skickas ut för synpunkter till barn- och utbildningsnämnden 
och socialnämnden för beslut i kommunstyrelsen 2017-02-28. 
_____ 
 
Överenskommelsen har presenterats som informationsärende för BUN och SN 
som inte hade något att erinra. 
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Kommundirektör Peter Nyberg föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-02-21 
 
Kommunstyrelsen antar föreliggande överenskommelse. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
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13 Dnr KS-2017-122 Dpl 003 
 
Kameraövervakning med drönare i Östhammar kommun 
 
Bakgrund 
Högsta förvaltningsdomstolen har i ett avgörande den 21 oktober 2016 funnit att 
en kamera som är monterad på en drönare uppfyller alla krav för att omfattas av 
kameraövervakningslagen. Tillstånd krävs därför av länsstyrelsen om man med 
drönare önskar fotografera en plats dit allmänheten har tillträde.  
 
Enligt 18 § kameraövervakningslagen (2013:460) ska länsstyrelsen inhämta ytt-
rande från berörd kommun innan tillstånd om kameraövervakning meddelas. 
 
För att utröna hur Östhammar kommun generellt ställer sig till kameraövervak-
ning med drönare i kommunen har en mindre utredning genomförts.  
 
Kommunens utredning 
Efter dialog med berörda förvaltningar inom kommunen samt länsstyrelsen bör 
de skyddsobjekt som finns inom kommunens beaktas i yttrandet. 
 
Vidare bör hänsyn tas till den enskildas personliga integritet. Bilder bör inte tas 
på en sådan höjd att identifiering av personer är möjlig. Även bilder på enskilda 
fordon bör avidentifieras eftersom dessa kan kopplas till enskilda personer. Det 
är också viktigt att visa särskild hänsyn vid fotografering av kyrkogårdar och 
vägar med trafik. 
 
Förslag om enklare regler för drönare 
Efter domen i Högsta förvaltningsdomstolen i oktober stod det klart att det krävs 
tillstånd från länsstyrelsen för användning av drönare som är utrustad med ka-
mera. Detta riskerar dock enligt Justitiedepartementet att betunga och försvåra 
samhällsnyttig användning av denna teknik.1  Justitiedepartementet föreslår där-
för att ett särskilt undantag för drönare ska tas i kameraövervakningslagen. För-
slaget innebär att kravet på tillstånd tas bort och att enskildes personliga integri-
tet istället skyddas av reglerna i personuppgiftslagen. Detta betyder att den som 
använder kamerautrustade drönare måste vidta åtgärder för att undvika integri-
tetskränkningar, till exempel genom att se till att användning sker för legitima 
ändamål och på ett öppet sätt.  
 
Förslaget gällande översynen av kameraövervakningslagen kommer att gå ut på 
remiss under februari 2017 och föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017.  
 
  

                                                 
1 http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/12/forslag-om-enklare-regler-
for-dronare/ 2017-01-30. 

https://epost.osthammar.se/owa/redir.aspx?C=mQZ_uZLUPbAa0BOAyeOEAcWC1QDrgpo2GdIIjqZFmTMeHHnkTUHUCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.regeringen.se%2fpressmeddelanden%2f2016%2f12%2fforslag-om-enklare-regler-for-dronare%2f
https://epost.osthammar.se/owa/redir.aspx?C=mQZ_uZLUPbAa0BOAyeOEAcWC1QDrgpo2GdIIjqZFmTMeHHnkTUHUCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.regeringen.se%2fpressmeddelanden%2f2016%2f12%2fforslag-om-enklare-regler-for-dronare%2f
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Sammanfattning 
Under förutsättning att dessa skyddsobjekt beaktas och att hänsyn tas till den 
enskildes personliga integritet, torde Östhammar kommun inte ha några invänd-
ningar kring drönarflygning, där alla tillstånd beviljats och alla regler i kameraö-
vervakningens lagen följs. Denna utgångspunkt bör således framgå i respektive 
yttrande som kommunen gör till Länsstyrelsen. Det är dock av stor vikt att varje 
ansökan och dess förutsättningar granskas innan ett yttrande formuleras då varje 
ansökan är unik.  
 
För att förenkla hanteringen av dessa ansökningar som inkommer till kommunen 
för yttrande föreslås kommunstyrelsens ordförande ges delegation att fatta beslut 
om kommunens yttranden fram tills att den nya lagen träder i kraft den 1 augusti 
2017. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-02-07 
 
Under förutsättning att kommunens skyddsobjekt beaktas och att hänsyn 
tas till den enskildes personliga integritet, har Östhammar kommun inte 
några invändningar kring drönarflygning generellt, där alla tillstånd bevil-
jats och alla regler i kameraövervakningens lagen följs. 
 
Kommunstyrelsens ordförande ges delegation att fatta beslut om kommu-
nens yttranden fram tills att den nya lagen träder i kraft den 1 augusti 2017. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
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14 Dnr KS-2017-51 Dpl 312 
 
Projektplan fördjupning Alunda (FÖP) 
 
Handling J 1-3 
Handling I, KSAU 2017-02-07 
 
2016 antogs en ny kommuntäckande översiktsplan (ÖP) för Östhammars kom-
mun. Där prioriteras bland annat en geografisk fördjupning av översiktplanen 
(FÖP) för Alunda som sedan följs av andra geografiska och tematiska fördjup-
ningar. Det primära syftet med en fördjupning för en tätort är att underlätta arbe-
tet i framtida planprocesser och som stöd vid samordningen av detaljplaner. 
Detta utkast till projektplan beskriver förutsättningarna och organisationen av 
fördjupningsarbetet. Vid ett antagande i kommunstyrelsen (KS) utgör projekt-
planen det officiella startskottet. 
 
Översiktsplanerare Per Hedfors föredrar ärendet. Planhandläggare Matilda 
Svahn och chef för strategienheten Marie Berggren medverkar. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-01-17 
 
Projektplan inför fördjupning för Alunda antas. 
 
En workshop genomförs i samband med kommunstyrelsens arbetsutskotts sam-
manträde 2017-02-07. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut 2017-01-24 
 
Kommunstyrelsen inleder arbetet med fördjupning av översiktsplan (FÖP) som 
får sin slutliga utformning i samband med workshop den 7 februari 2017. 
 
Den slutliga projektplanen presenteras för kommunstyrelsen den 28 februari 
2017. 
_____ 
 
Projektplan, reviderad 2017-02-01 inför fördjupning för Alunda föreligger. 
 
Översiktsplanerare Per Hedfors leder workshopen. Planhandläggare Matilda 
Svahn, chef för strategienheten Marie Berggren och administratör Birgitta Berg-
ström medverkar. 
 
Workshopen är genomförd. 
_____ 
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Översiktsplanerare Per Hedfors föredrar ärendet. Miljösakkunnig Camilla An-
dersson, översiktsplanerare Marie Nenzén och chef för strategienheten Marie 
Berggren medverkar. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-02-21 
 
Projektplanen inför fördjupning för Alunda antas med en förändrad tids-
plan. 
 
Samrådshandlingen behandlas på kommunstyrelsens sammanträde 2017-
05-02. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
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15 a) Dnr KS-2017-170 Dpl 911 
 
Valärende, val av representant till kommunala pensionärsrådet och rådet för 
funktionsnedsatta, LPR  
 
Föreslås att Ulla Rudolfsson utses till representant för Landstingets pensionärs-
råd (LPR). 
 
Förslag till beslut 
 
Ulla Rudolfsson utses som representant för LPR i kommunala pensionärsrådet 
och rådet för funktionsnedsatta. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
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15 b) Dnr KS-2017-60 Dpl 911 
 
Valärende, val av ledamot i tekniska utskottet 
 
Lisa Landberg (C) har entledigats från sitt uppdrag i kommunstyrelsen och där-
med som ledamot i kommunstyrelsens tekniska utskott. 
 
Valberedningens förslag 
 
Inger Abrahamsson (C) utses till ledamot i tekniska utskottet efter Lisa Landberg 
(C). 
 
Kommunstyrelsens beslut  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2017-02-23 22 (34) 

 

  
 

16 a) Dnr KS-2016-149 Dpl 991 
 
Delegationsbeslut, lotteritillstånd 
 
Följande förening har registrerats för lotteriverksamhet under nedanstående pe-
riod 
 
8.  Föreningsalliansen Olandsbygden 2017-01-01 – 2020-12-31 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
 
 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2017-02-23 23 (34) 

 

  
 

16 b) Dnr KS-2016-044 Dpl 210 
 
Delegationsbeslut, tillfällig markupplåtelse 2016 
 
Handling C 
 
Föreligger redovisning över delegationsbeslut gällande tillfällig markupplåtelse 
2016. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
 
 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2017-02-23 24 (34) 

 

  
 

16 c) Dnr KS-2016-061 Dpl 216 
 
Delegationsbeslut, tomtförsäljning 
 
Föreligger redovisning av tomtförsäljning enligt KS § 87/20014 gällande fastig-
heterna Öregrund 8:32, 8:28 (återköp), Gimo 8:120, Österbybruk 1:396, Öster-
bybruk 1:412, Gammelbyn 1:126, Österbybruk 1:386, Österbybruk1:387 samt 
Österbybruk 1:404. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
 
 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2017-02-23 25 (34) 

 

  
 

16 d) Dnr KS-2016-042 Dpl 140 
 
Delegationsbeslut, yttrande till Trafikverket och Länsstyrelsen 
 
Handling D 
 
Föreligger redovisning över delegationsbeslut gällande yttranden 2016 till Tra-
fikverket och Länsstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
 
 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2017-02-23 26 (34) 

 

  
 

16 e) Dnr KS-2016-039 Dpl 210 
 
Delegationsbeslut, yttranden i markfrågor 
 
Handling E 
 
Föreligger redovisning över delegationsbeslut gällande yttranden i markfrågor 
2016 som har lämnats till bygg- och miljönämnden. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
 
 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2017-02-23 27 (34) 

 

  
 

16 f) Dnr KS-2016-042 Dpl 148 
 
Delegationsbeslut, parkeringstillstånd 
 
Handling F 
 
Föreligger redovisning över delegationsbeslut gällande parkeringstillstånd 2016. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
 
 
 
 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2017-02-23 28 (34) 

 

  
 

16 g) Dnr KS-2016-045 Dpl 140 
 
Delegationsbeslut LTF, dispenser med mera enligt KS § 16/2015 B6 
 
Handling G 
 
Redovisning för perioden 2016-05-20 – 2016-12-06 föreligger. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
 
 
 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2017-02-23 29 (34) 

 

  
 

16 h) Dnr KS-2016-047 Dpl 285 
 
Delegationsbeslut, bostadsanpassning 
 
Under perioden 2016-11-01 -- 2016-12-31 har ärenden nr 170 -- 208 behandlas. 
Under perioden 2016-01-01 -- 2016-12-31 har 2 005 300 kronor utbetalats. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
 
 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2017-02-23 30 (34) 

 

  
 

16 i) Dnr KS-2017-100 Dpl 002 
 Dnr KFN-2017-1 
 
Delegationsbeslut, integrationsmedlen 
 
Beslut om integrationsstöd enligt följande har fattats 
 
Sökande  Beslutsdatum Belopp 
 
Furuhöjdskyrkan  2016-12-31  12 000 
Swe Q-Sveriges Quinnoråd  2016-12-31  10 000 
 
Kommunstyrelsens beslut 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2017-02-23 31 (34) 

 

  
 

16 j) Dnr KS-2017-100 Dpl 002 
 Dnr BMN-2016-142 
 Dnr KFN-2017-29 
 
Delegationsbeslut, kostnadsreglering för bygglov-/bygganmälan gällande ideell 
förening 
 
Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör har beviljats befrielse från avgift 
för bygglov. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2017-02-23 32 (34) 

 

  
 

16 k) Dnr KS-2017-169 Dpl 020 
 
Delegationsbeslut, personalfrågor 
 
Strategienheten rapporterar: 
 
Vik. Säkerhets- och beredskapssamordnare, 2017-01-16 – 2018-01-15 
Översiktsplanerare, FÖP, 2017-02-01 – 2017-12-31 
 
Kommunstyrelsens beslut 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2017-02-23 33 (34) 

 

  
 

17 a) Dnr KS-2017-1 Dpl 904 
 
Anmälningsärende, överförmyndarnämndens beslut 2016-12-12, § 314-315, 317 
 
Handling H  
 
Överförmyndarnämnden har beslutat att 

• anta verksamhetsplan och budget för 2017 
• anta internkontrollplan för 2017 
• fastställa beskrivningen av allmänna handlingar för överförmyndar-

nämnden 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2017-02-23 34 (34) 

 

  
 

17 b) Dnr KS-2017-1 Dpl 904 
 Dnr KS-2017-166 Dpl 042 
 
Anmälningsärende, överförmyndarnämndens beslut 2017-01-23, § 26 
 
Handling I 
 
Överförmyndarnämnden har beslutat att godkänna den föreslagna verksamhets-
uppföljningen för 2016. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
 



Aktuellt från Strategienheten i 
slutförvarsfrågan 
Rapport till KS 2017-02-28 
Perioden 2017-01-24 – 2017-03-21 

Senaste nytt om slutförvarsansökningarna 
Den 14 februari var sista svarsdag till Mark- och Miljödomstolen angående de två olika 
remisserna om SKB:s bemötande av synpunkter i sak samt komplettering V samt behovet 
av en samordnad prövning av ansökningar i Forsmarksområdet, dvs. slutförvar för använt 
kärnbränsle, utbyggnation av SFR, artskyddsdispens samt utökad hamnverksamhet. De 
flesta remissinstanser har valt att inte ta ställning alternativt avråda från en samordnad 
prövning av slutförvaret för använt kärnbränsle och utbyggnationen av SFR. Domstolen 
förväntas fatta beslut om ny tidplan för handläggning under våren.  

Övrig aktuell information 
Två öppna möten har anordnats av referensgruppen under februari, dels om SKB:s 
grönlandsprojekt i Öregrund den 2 februari där ca 37 personer deltog i publiken och dels 
om 4:de generationens kärnkraft i Östhammar den 16 februari där ca 83 personer deltog i 
publiken. Nästa öppna möte kommer att anordnas i Gimo den 23 mars kl. 18:00 med 
tema jordbävningar, mer information finns på www.slutforvarforsmark.se   

Bakgrundsinformation om SKB:s slutförvarsansökningar 
Den 16 mars 2011 lämnade SKB in ansökan enligt miljöbalken och kärntekniklagen om att får 
bygga och driva ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark till Mark- och miljödomstolen i 
Nacka respektive Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). 

Alla ansökningshandlingar, som inte är belagda med sekretess (t ex det fysiska skyddet runt 
anläggningen), kan du läsa hos SSM. samt hos Mark- och miljödomstolen. 
Här kan man också hitta remissinstansers yttranden över kompletteringsbehov och SKB:s 
bemötande av desamma. 

Den 19 december 2014 lämnade SKB in ansökan enligt miljöbalken och kärntekniklagen om att 
bygga ut slutförvaret för låg- och medelaktivt driftavfall, SFR. 
Ansökningshandlingarna finns att tillgå på SKB:s hemsida. 

Handling A, KS 2017-02-28 
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http://www.slutforvarforsmark.se/
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Allmanhet/slutforvar/Ansokningarna/Ansokan-om-slutforvar/
http://www.nackatingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Uppmarksammade-mal/Ansokan-om-slutforvar-for-anvant-karnbransle-mm/
http://www.skb.se/projekt-for-framtiden/karnbransleforvaret/vara-ansokningar/
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Huvudpresentation 
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Tillväxtstrategi för Östhammars kommun 

Syfte och innehåll 
• Tillväxtstrategin ska lägga grunden för arbetet med att 

utveckla och förbättra Östhammars kommun 

• Målen med strategin är en kontinuerlig befolkningsökning, 
ett näringsliv som utvecklas starkt och att kommunen spelar 
en tydlig roll i huvudstadsregionen 

• Strategin innehåller en nulägesbeskrivning, en 
målbildsformulering och en handlingsplan som beskriver 
vägen däremellan - strategin 

Handling B, KS 2017-02-28 
3 av 15

Presentatör
Presentationsanteckningar
Tillsammans med Översiktsplanen ett viktigt verktyg i kontakten med lokala, regionala och nationella aktörerVi uttrycker en ambition att växa, att stärka näringslivets förutsättningar och att spela en roll för huvudstadsregionens utvecklingStrategin togs fram i en serie arbetsmöten och med inspel från en bred gruppering av lokala och regionala aktörer. Vi hämtar också löpande inspiration från goda exempel i på andra håll i landet.



Tillväxtstrategi för Östhammars kommun 

Organisation och aktörer i 
genomförandet 

• Kommunens tillväxtkontor samordnar, följer upp och 
dokumenterar genomförandet och resultatet 

• Precis som i tillskapandet deltar en stor mängd lokala och 
regionala aktörer från den offentliga, ideella och privata 
sektorn i genomförandet av strategin 

• Arbetet leds genom en styrgrupp där representanter från 
dessa aktörer deltar 

Handling B, KS 2017-02-28 
4 av 15

Presentatör
Presentationsanteckningar
Arbetet med genomförandet av insatserna sker i förvaltningar, i föreningar och i det lokala näringslivet.Det är också representanter härifrån som ar betar i styrgruppen tillsammans med förtroendevalda och regionala aktörer



Tillväxtstrategi för Östhammars kommun 

Resultat 
• Bostadsbyggandet ökar i hela Sverige och Östhammar är 

inget undantag (89 st. 2015 och 51 st. Q1-Q3 2016) 

• Översiktsplan i mål, fördjupande översiktsplaner inledda och 
flertalet detaljplaner kommer vinna laga kraft under 17-18 

• Invånarantalet ökar starkt både 2015 och 2016 (190 resp. 
259) 

• Företagsklimatet stärks inte, snarare tvärtom 

• Infrastrukturinvesteringar stärker kommunens koppling till 
huvudstadsregionens arbetsmarknadsområde 

Handling B, KS 2017-02-28 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Förslag till bostadsförsörjningsprogramPendlingen till kommunens bedömdes tidigare kunna bli större än pendlingen från kommunen till följd av kommande investeringar. Vi gör nu en annan bedömning.Krav på ökad dokumentation och kommunikation – ny hemsida och nyhetsbrev. Vi marknadsför detta via AnnonsNytt och Östra Uppland



Tillväxtstrategi för Östhammars kommun 

Förslag till uppdatering 
• Arbetskraftsinvandringens betydelse för tillväxten (se Damvad 

Analytics juni 2016) 

• Flyktingmottagandet förändrar förutsättningarna 

• Prognosuppdateringar (ex vis pendling) med anledning av 
Socioekonomisk analys (Umeå Universitet, juni 2016)  

• Förslag till ny målbild (befolkningsutveckling, företagsklimat) 

• Ny insats under strategi nr 4 ”Se till att befolkning och företag går i 
takt när det gäller kompetens”: Etablering Östhammar 

• Ny strategi:  ”11 Kulturen och upplevelser som tillväxtresurs” 

Handling B, KS 2017-02-28 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Viktigt att säga att färdriktningen från 2014/15 ligger fast.Samtidigt värdefullt att ta in det som sker i vår omvärld och i vår närvärld. Det strategiska arbetet bidrar också till att vi lär oss och att vi utvecklar kunskap tillsammans. 
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Tilläggsbilder 

Handling B, KS 2017-02-28 
7 av 15



Tillväxtstrategi för Östhammars kommun 
 Arbetskraftsinvandringens 
betydelse för tillväxten  
• Vallonernas betydelse för järnbruken från 1600-talet 
• I juni 2016 presenterade Sv Näringsliv en studie genomförd av 

Damvads Analytics där arbetskraftsinvandringens betydelse för 
företag som rekryterat utomeuropeisk arbetskraft undersökts 

• Studien visar att rekrytering av arbetskraftsinvandrare har en 
positiv påverkan på företags förmåga att skapa 
samhällsekonomiska värden. Mottagarföretag har två år efter 
rekryteringen 17 procent högre omsättningsnivå  

Handling B, KS 2017-02-28 
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Tillväxtstrategi för Östhammars kommun 
 Flyktingmottagandet förändrar 
förutsättningarna 
• Under hösten 2014 och stora delar av 2015 ökade antalet 

flyktingar till Sverige dramatiskt 
• Flyktingströmmarna påverkar befolkningstillväxten i hela landet 
• I syfte att Sveriges kommuner ska dela på ansvaret för att ta hand 

om de flyktingar som fått uppehållstillstånd och som idag befinner 
sig på Migrationsverkets boenden runt om i landet trädde 1 mars 
2016 den nya anvisningslagen i kraft 

Handling B, KS 2017-02-28 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
I en kommun blir asylsökande först folkbokförda i kommunen när de får uppehållstillstånd.  Det kommuntal för mottagande av nyanlända som Länsstyrelsen i Uppsala län har fastställt för Östhammars kommun att ta emot är 85 nyanlända personer under 2016. Utöver det ansvarar Östhammars kommun för att ta emot nyanlända som bosätter sig på egen hand i kommunen Flyktingmottagandet påverkar alla Sveriges kommuner bl.a. när det gäller förutsättningar för tillväxt.
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Prognosuppdateringar 
Tillväxtstrategi för Östhammars kommun 
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Sysselsättning och pendling 

Nattbefolkning 20 - 64 år 

Dagbefolkning 20 - 64 år 

Utpendling 20 - 64 år 

Inpendling 20 - 64 år 

• Under 2016 genomförde Umeå 
Universitet en Socioekonomisk studie 
på uppdrag av SKB 

• I ett grundscenario (där hänsyn inte tas 
till ev större nyinvesteringar eller ev 
industrinedläggningar) pekar studien på 
att utpendlingen aldrig understiger 
inpendlingen under analysperioden 

• En ökad utpendling kopplat till en 
avstannande inpendling stärker en 
framtida bild av en växande kommun 
med närhet till starka arbetsmarknader 
(i Arlanda, Sthlm och Uppsala) 

Handling B, KS 2017-02-28 
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Tillväxtstrategi för Östhammars kommun 
 Förslag till ny målbild  
• Flyktingsituationen, den regionala utvecklingen och efterfrågan på 

bostäder ger oss stöd för att föreslå att tillväxtmålet för 
nettobefolkningsökning höjs från 200 individer per år till 300-500 
per år den närmaste femårsperioden. Totalt 2.000 under 2017-2021 

• Ett högre mål backas upp av tillgång av planlagd mark och 
pågående detaljplaner 

• Pågående insatser för att stärka företagsklimatet ger oss skäl att 
bedöma en positiv utveckling från dagens nivåer. Samtidigt 
rekommenderas en justering av strategins angivna nivåer till de 
nivåer som angivits som Kommunfullmäktiges prioriterade mål 

Handling B, KS 2017-02-28 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Stigande skala från Nyföretagarbarometern 	från 3,6 till 5,0 nystartade företag per 1.000 invånare och år. Genomsnittet i Sverige är idag 6,6. Det innebär att vi går från 77 nya företag/år till ca 105 nya företag 2018Antal nyetablerade företag/verksamheter med fler än fyra medarbetare överstiger åtta (netto) under 2018. Utvecklingen följer vi upp månatligen med hjälp av företagarföreningarna.NKI	Alla medarbetare på myndighetsförvaltningarna (inkl Östhammar Direkt) är väl förtrogna med att kommunen styr sin verksamhet utifrån hur pass nöjda kommuens kunder är med bemötande, rättssäkerhet, information, tillgänglighet, effektivitet och kompetens. Detta mäter vi genom interna undersökningar halvårsvis. NKI		från 68 till 75 under 2019 (dvs 2018 års myndighetsärenden). Vi följer upp detta löpande och redovisar också löpande till Kommunstyrelsen och myndighetsförvaltningarnas ledningsgrupper/nämnder.Svenskt Näringslivs företagsklimatranking placerar Östhammars kommun på topp 100 i 2019års ranking (dvs baserat på den undersökning som görs under 2018). Fokus ligger på att särskilt höja rankingarna inom delområdena Sammanfattande omdöme (idag 3,07 – Sverige 3,34), Tele- och IT-nät (idag 2,75 – Sverige 3,52) och Upphandling (idag 2,49 – Sverige 2,68) till Sverigenivå. Dessutom ska kunskap om kommunens arbete för företagsklimatet öka från 51% i kategorierna ”Ja, i stor utsträckning” resp ”Ja, i viss mån” till 75%.
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Tillväxtstrategi för Östhammars kommun 
 Etablering Östhammar 
• Strategi 4. ”Se till att befolkning och företag går i takt när det gäller 

kompetens” 
• Företagen definierar kompetensförsörjning som ett hinder för tillväxt i 

näringslivet 
• Idag pekar vi på utvecklade utbildningsmöjligheter, erbjuda ungdomar 

praktikplatser och en närmare koppling till våra regionala universitet 
• Insatsen riktad till ny arbetskraft utifrån. Den handlar om att definiera 

målgrupper, kartlägga deras behov, identifiera befintliga matchningar, 
skapa förutsättningar samt marknadsföring till målgruppen 

Handling B, KS 2017-02-28 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Ett nystarat arbetsmarknadsprojekt, Tillsammans Östhammar, drivs på EAS i samarbete med Arbetsförmedlingen. Projektet strävar efter att korta vägen till arbete eller utbildning för de nyanlända personer som bosätter sig i kommunen. Kontakta projektledare Andreas Söderqvist (EAS) för att veta mer om hur du kan kompetensförsärka inom din verksamhet och samtidig möjliggöra integration av nyanlända i Östhammars kommun: andreas.soderqvist@osthammar.se, mob: 073-081 64 72. Läs mer på: http://inet.osthammar.se/Kommunovergripande-nyheter/Vill-du-kompetensforstarka-och-samtidigt-gora-en-god-insats/



Tillväxtstrategi för Östhammars kommun 
 Kulturen och upplevelser som tillväxtresurs 

• Flertalet är de som pekar på kulturens betydelse för tillväxten. Det 
är också något som lyfts fram både som marknadsförare och som 
konkurrensefördel i strategins kapitel om Tillväxtens geografi 

• Två delar i förslaget: 
Den ena handlar om ”kulturen” i bemärkelse ”vad som finns i 
väggarna”. Det skulle också kunna beskrivas såsom attityder och 
stolthet. 
Den andra handlar mer om kulturen, såsom i ”upplevelser” och 
”events”. Kulturupplevelser såsom utomhuskonserter och 
konstnärlig gestaltning bidrar både till lokal stolthet och till 
marknadsföring 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Flertalet är de som tycker att mycket händer och att många bidrar på ett positivt sätt. Samtidigt – tillägger samma personer – att synligheten är dålig och att det ofta är andra (mer negativt laddade) bilder som målas upp. Därför finns det ett behov av att ladda ”varumärket Östhammar” också med de positiva bilderna. Några av våra partners talade i detta sammanhang om storytelling och tillväxtgalan som effektiva verktyg.Under den här rubriken lägger jag även alla de som framfört synpunkten att Östhammar i än större utsträckning borde synpliggöra sitt rika friluftserbjudande (Vällenområdet, Flororna, Skärgården mm)
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Datum Dnr Sid 

Kommunledningsförvaltningen 
Stefan Edelsvärd, Marie Berggren, Ida Eklöf 

Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer Bankgiro 
Box 66 Stångörsgatan 10 Nat 0173-860 00 Nat 0173-175 37 212000-0290 233-1361 
Fakturaadress 742 21Östhammar  Int +46 173 860 00 Int +46 173 175 37 V.A.T. No
Box 106 www.osthammar.se E-post SE212000029001 
742 21 Östhammar kommunen@osthammar.se 

Till 
KSau 

Rapport från förstudie med Pemba i Mocambique om med-
borgarbudget och medborgardialog 

Förslag att utreda möjligheterna att pröva medborgarbudget 

Bakgrund 
Svenska kommuner kan delta i Sveriges utvecklingssamarbete på lokal nivå ge-
nom att biståndsorganet Sida avsätter medel till ICLD – Internationellt centrum 
för lokal demokratiutveckling dit man kan ansöka. 
Östhammars kommun har genom fört en förstudie under 2016 med staden 
Pemba i Mocambique i lokal demokratiutveckling och medborgardialog.  

Sammanfattning av förstudien 
Östhammars kommun och Pemba kommun i Mocambique har identifierat ge-
mensamma utvecklingsbehov efter en matchningsprocess 2015 i Nampula,  
Mocambique arrangerad av Sida/ICLD. Under förstudien har erfarenheter och 
kunskaper utbytts om lokal demokratiutveckling och medborgardialoger. Vi har 
deltagit i workshops och presentationer av kommunernas tjänstemän hur man 
arbetar med dessa frågor idag. 

Medborgarbudget, då man involverar medborgarna i beslutsprocessen är en me-
tod som båda parter har ett intresse av att pröva och lära mer av. Om medbor-
garna kan påverka budgetfrågor på ett transparant sätt men också vara med om 
att göra prioriteringar kan de bli en del i den lokala beslutsprocessen. Det kan 
påverka ansvarstagandet för men även att medborgarna känner sig involverade i 
samhällets utveckling. 

Vad är medborgarbudget? 
Medborgarbudget är ett samlingsbegrepp för metoder som används för att invol-
vera medborgare i beslutsprocesser om hur resurser används inom kommuner 
och landsting. Medborgarbudget eller ”participatory budgeting” som det heter på 
engelska används i alla världsdelar. 
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Medborgarbudget handlar om att genom dialogmetoder låta medborgarna vara 
med och prioritera hur skattemedlen ska användas. Det kan handla om att ge 
medborgarna möjlighet att delta i prioriteringar av en del eller hela budgeten. 
Det vanligaste har varit att medborgarna deltagit i prioriteringar om hur en del av 
investeringsbudgeten ska användas. Ofta används medborgarnas prioriteringar 
som underlag för de förtroendevaldas beslut. Men det finns också exempel där 
medborgarnas prioriteringar utgjort beslutet. Med andra ord så finns det inte en 
metod utan flera inom konceptet ”Medborgarbudget”.  
 
Medborgarbudget i omvärlden 
Utvecklingen av medborgarbudget startade i Sydamerika i slutet av 1980-talet. 
Bakgrunden var att det fanns behov av att involvera medborgarna i prioriteringar 
och att göra budgetprocessen mer öppen för att undvika och motarbeta korrupt-
ion. Från början deltog medborgarna i prioritering av investeringsbudgeten, 
framförallt kring infrastrukturfrågor. Det handlade om prioritering av vilka om-
råden som skulle få tillgång till vattenledningar, trottoarer, gatubelysning etc.  
 
Bakgrunden till införandet i Europa skiljer sig från Sydamerika och har istället 
haft fokus på demokratiutveckling och effektivitetsutveckling. Detta grundar sig 
på den utveckling som skett i Europa med färre som röstar, färre som är med-
lemmar i politiska partier och en större misstro mot politiker och politiska in-
stitutioner, samt uppfattningen om att kommuner och landsting är ineffektiva när 
det gäller att använda resurser utifrån medborgarnas behov. 
 
Medborgarbudget i Pemba, Mocambique 
Flera kommuner i Mocambique och bl a Pemba har kommit relativt långt i att 
använda medborgarbudget som en metod att involvera medborgarna i den lokala 
beslutsprocessen. Man låter invånarna i stadsdelarna i olika konstellationer vara 
med och komma med förslag till hur budgeten ska användas, till vad men även 
vara med och prioritera bland önskemålen. Detta har skapat en ökad kunskap 
och förståelse bland invånarna och ökat engagemanget i lokalsamhället. 
 
Erfarenheter av medborgarbudget 
Det finns både vinster och risker med att införa medborgarbudget i kommuner-
nas och landstingens verksamhet. Forskare har lyft fram ett antal framgångsfak-
torer där de viktigaste är att det finns en politisk vilja och ärlighet, att det blir en 
kontinuerlig process, att det ges möjlighet att prioritera resurser och att det sker 
en återkoppling på hur medborgarnas prioriteringarhar använts i beslutsproces-
sen. Forskarna har också sett ett antal risker/fällor som måste hanteras som t.ex. 
att lobbygrupper får för stort inflytande, att medborgarbudget blir ett stuprör vid 
sidan om den vanliga beslutsprocessen och att det kan uppstå missnöje med 
långa beslutsprocesser. 
 
Erfarenheter visar att vissa utgångspunkter måste finnas för att skapa trovärdig-
het i systemet. Detta är exempelvis att det finns överenskomna ramar och regler 
för hur medborgarbudget ska genomföras; att medborgarbudget blir en del i styr-
systemet och att återkoppling sker inte bara en gång utan under hela processen 
från själva mötet kring prioriteringar tills beslutet verkställs.  
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Erfarenheterna från kommuner och regioner som genomfört medborgar-
budget i Europa: 
 

• Visar att engagemanget hos människor ökat när man fått möjlighet att 
delta i prioriteringen av resurser för det lokala samhället man lever i. 

• Visar att människor går från protestaktiviteter till ett mer konstruktivt 
förhållningssätt till kommunala prioriteringar och beslut när man ges 
möjlighet att delta i prioriteringen av resurser. 

• Visar att medborgarnas kunskaper ökar om den komplexa verksamhet 
som kommuner och landsting har ansvar för. 

• Visar att det ger möjlighet för förtroendevalda att få ökade kunskaper om 
medborgarnas behov, värderingar och prioritering av vad kommu-
nen/landstinget ska åstadkomma. Medborgarnas värderingar kan på så 
sätt bli ett viktigt underlag i beslutsprocesser. 

• Visar att förtroendet och tilliten till systemet och de sty-
rande/förtroendevalda ökar. 

 
Visar att i Sydamerika, som har arbetat med medborgarbudget längst, har intresset 
ökat för att bli medlem i politiska partier.  
 
 
Förslag att utreda möjligheterna att pröva medborgarbudget som metod 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att  
 
att ge Strategienheten, Lednings- och verksamhetsstöd och Tillväxtkontoret i upp-
drag att utreda möjligheterna att pröva medborgarbudget. 
 
att under 2017 återkomma till Kommunstyrelsen med förslag till hur det skulle 
kunna genomföras. 
 
 
 
 
 
Bilaga 1 – Resa till Pemba i Mocambique 3-9 april 2016 
 
Bilaga 2 – Rapport förstudie till ICLD/Sida 
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Bilaga 1 

Resa till Pemba i Mocambique 3-9 april 2016 
- Reseberättelse 

 
Förstudie inom ICLD – Internationellt Centrum för Lokal Demokratiutveckling som på-
går under 2016. 
 
Deltagare: 
Tomas Bendiksen  (s) 
Marie Berggren – Chef för Strategienheten 
Stefan Edelsvärd – Internationell samordnare och projektledare 
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Allmänt om landet 
 
Mocambique har 23 miljoner invånare och landet blev självständigt 1975 efter ett be-
frielsekrig mot Portugal. Efter några år blev det motsättningar mellan Frelimo och 
Renamo om landets utveckling vilket ledde till ett förödande inbördeskrig. Det marxist-
leninistiska Frelimo som bildades i Tanzania ville ha bort apartheid i Sydafrika och 
Renamo bildades som opposition till Frelimo och beväpnades av Sydafrika. 
Inbördeskriget avslutades 1992 och det första valet hölls 1994 som Frelimo vann och 
har gjort sedan dess i en 52% - 48% relation. MDM – Mocambique Democratic  Move-
ment bildades 1999 och har sin väljarbas i städerna, intellektuella och missnöjda av-
hoppare från Frelimo och Renamo.  
Partiet har växt sig allt starkare och i Pemba fick partiet 25 % av rösterna i senaste va-
let mot 75 % för Frelimo. (Renamo bojkottade valet). 2015 började Renamo attackera 
transporter i mitten av landet längs den enda huvudväg som finns mellan huvudstaden 
Maputo och Pemba. 
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Pemba 
 
Pemba är en stad på ca 200.000 inv som ligger vid Indiska oceanen och är provinshu-
vudstad i Capo Delgado med 1,3 miljoner inv. Staden har en hamn och transporterar 
framför allt timmer. Nyligen upptäckta gasfyndigheter som är mycket stora ute till havs 
har ökat intresset från internationella gasföretag och det finns farhågor för hur utvin-
ningen kommer att påverka miljön men också förhoppningar om vad investeringarna 
kommer att betyda för Pemba och provinsen. 
Utanför kusten finns mycket känsliga barriärrev som lockar mycket turister och till-
sammans med kustmiljön och öarna finns en enorm turismpotential.  
Pemba har en budget på 5 miljoner USD och inkomstskatterna kommer via staten, 
statsbidrag och fastighetsskatter. Staden är indelat i 10 Bairros (områden) och 2 stads-
delar. Invånarna i varje Bairro väljer sitt styre och ansvarar för många praktiska frågor 
ex sophantering och vägar. 
Utaningarna för Pemba är: 
1. Gasexploateringen som ställer krav på infrastrukturen som är undermålig idag. 
2. Översvämningskatastrofen efter de enorma regnmängder som kom 2014 och all den 
förstörelse den innebar. 
3. Vatten och avlopp. Man behöver bygga en större damm för att klara av vattenför-
sörjningen då uppskattningsvis 65.000inv. i Pemba som inte omfattas av VA-nätet och 
bor i skjul. 
 

 
Pemba hamn 
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Måndag 4 april - Möte med ordförande i Municipio Assembla - Kommunfull-
mäktige 
 
Möte med kvinnliga ordförande i kommunfullmäktige, Municipio Assembla . De har 8 
nämnder med en ansvarig tjänsteman (councillar) i varje: ekonomi, avfall, transport 
och logistik, skola och hälsovård, klimatförändringar, social action, land planning, infra-
struktur. 
De här nämndernas med deras councillars huvudsakliga uppgift är att förmedla full-
mäktiges beslut ut i stadsdelarna. Liksom allt arbete som gjorts och beslut som fattats i 
kommunstyrelsen, och ha i åtanke att all budgetarbete baseras på medborgarbudget. 
 
Nämnderna går till stadsdelarna först och lyssnar, om vilka prioriteringarna, vilken bas-
infrastruktur vill de ha, och sedan sätter man ihop alla synpunkter och sätter ihop en 
plan. Efter dessa möten vill KF se vad KS har producerat. Vi dubbelkollar för att kvali-
tetssäkra även mot stadsdelarna. Den här planen går sedan upp till KF för fastställande. 
När planen är antagen på lokal nivå är det KS ansvar att skicka detta till detta vidare till 
nationella stadskontoret samt ekonomidepartementet för kännedom. 
När planerna är antagna behöver man vänta 45 dagar innan man kan börja jobba med 
planen om inte departementet tyckt annat. Är det tyst betraktas det som ett ja från 
staten. 
 

 
Möte med ordförande i Municipio Assembla – längst till höger 
 
 
Planerna antas i december varje år och varannan månad har man rapportering från KS 
till KF. KS representant och KF går ut i stadsdelarna tillsammans för att informera att 
planerna följs upp, både det som genomförts och det som står på tur. 
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Municipio Assembla gör en budget/verksamhetsuppföljning med stadsdelarna varje år 
och även förklara varför uppdrag inte blivit genomförda. 
 
Förra året planerade vi bra, men pga häftiga regn sprack allt på grund av att hela infra-
strukturen kollapsade, hus förstördes, folk dog, dåliga vägar blev ännu sämre. Det be-
tyder inte att vi struntade i allt, men vi behövde omfördela insatserna. Vi har några 
verktyg, kommunallagen, regelverket, dekret, allt vi gör ska rymmas inom lagens ra-
mar, innan vi startade den här mandatperioden. 
Vi fick makten genom våra politiska partier, faktum att vi kommer från olika partier ska 
inte innebära att det blir stop i flödet av beslut, vi jobbar för kommunens bästa.  
 
Sist men inte minst, KF är på ett sätt en kvalitetssäkrare, de lägger görandet på borg-
mästaren och stadsdelsordföranden, som inhämtade av skatter och avgifter, kan gå in i 
kommunledningens kontor för att se inkomster och utgifter, De har olika taxor, fastig-
hetsskatt statlig, företagsskatt, fordonsskatt, personalskatt en fast summa per år som 
KF fastställer. Den är baserad på den lägsta inkomsten. Om du är arbetslös och kom-
muninnevånare betalar du skatt fr o m 18 års ålder. Staten ger också bidrag till kom-
munen för basinfrastruktur och bidrar också till vissa löner för kommunanställda. 
Väginvesteringar skapar också marknader där man tar marknadsskatt. 
 
De har också samverkanspartner som bygger skolor, hälsovård etc som kan vara lokala, 
regionala eller statliga och hon exemplifierar med avfallshanteringen som inte fanns 
för ett år sedan och då gav privata företag bilar till det. 
Tomas berättar om den politiska organisationen, Stefan berättar om det internation-
ella arbetet, jag berättar om mitt arbete. 
 
Möte med kommunfullmäktiges två gruppledare för Frelimo och MDM 
 
Philippe Lucas, Frelimos ordförande i KF 
Antonio Macanisch, ordförande MDM i KF, regionrepresentant Silva, sekrete-
rare/rapportör i Frelimo  
 
Antonio, de är 10 personer i KF, de har ekonomiansvarig, sekretariat, de träffas var 14 
dag som grupp, de går också ut i kommundelarna för att lyssna av och in, ut på mark-
nader, byggföretag mm för att efterhöra näringslivets villkor och de rapporterar regel-
bundet också till nationell nivå vad som pågår i Pemba. 
Frelimo har 29 platser i KF av 39 och har egen majoritet. 7 kommittéer går ut och följer 
upp att de separata stadsdelarna gör det de ska. 
Frelimo träffas en gång i veckan och behöver också rapportera till nationell nivå. 
De har ett nära samarbete mellan MDM. Många frågor kvar med medborgarbudget. 
De har många frågor som rör kvinnor; barn, utbildning, hälsofrågor och de har många 
frågor som rör män; arbetslöshet, familjen, ungdomar mm och hur involverar man 
dessa. De välkomnar projektet är och en av lösningarna kan vara medborgarbudget 
(participatory budgeting). Pemba är en turiststad, medborgarna behöver ha en budget 
för att utvecklas, projektet ska utvecklas av alla berörda och de hoppas projektet blir 
lyckosamt. 
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Antonio Macanisch, ordförande MDM i KF (3:e från vänster) och Philippe Lucas, Freli-
mos ordförande (2:a från höger). Projektledare John Saputa från Pemba längst till 
vänster i bild. 
Möte med vice- Mayor och ansvarig för kommunens ekonomi 
 
Invånarantalet har växt nästan för fort och på tre år har de ökat från 140 till 200 000 
inv. De har utmaningar i uthållighet, infrastruktur, religioner, 10 regioner och sex 
kommuner.  
Pemba kommer att bli den logistiska knutpunkten när det gäller de gasfyndigheter 
man hittat på land och i vatten och all infrastruktur för detta kommer vara landbase-
rad. De har också grafit och marmor fyndigheter och jordbruket. 
 
Det är stora gasfyndigheter som hittats och den första indikationen var 30 års produkt-
ion, nu tror man att det kommer att räcka för 200 års produktion. 
Han är en av åtta councillars är vald av borgmästaren på förtroende och är utbildat 
ekonom 
ANAM som är ett Mocambiques kommunförbund har 55 medlemmar och borgmäs-
taren i Pemba är ordförande vilket är en styrka. Budget 5 miljoner dollar/år. 
 
 
Tisdag 5 april – möte med Pembas projektgrupp  
 
Möte med delar av projektgruppen där administrativa chefen, (planning) chefen, job-
bar bland annat med nyföretagarbidrag ca 150-200 projekt per år , kommunen får ca 9 
milj Meticas från staten per år. 
De lånar ut pengar till tre procents ränta, medan bankerna tar 15-40 %. Efter en månad 
måste de börja betala tillbaks på ett beviljat projekt. Man kan få låna minimum 1500 
och max 7000 USD. Det hela startade 2011, återbetalning ska ske inom ett år och bevil-
jas av stadsdelsråden i respektive Bairro. 
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Förut fanns en ”kvartersmästare” per 10 hushåll som hade inflytande, borgmästaren 
introducerade att man skulle rösta fram en representant per Bairro en innovation en-
bart i Pemba och den representanten är betald och rapporterar löpande till borgmäs-
taren. Ca 7 -10 procent klarar inte av att betala tillbaka.. Men det är en fattigdomsbe-
kämpning som är statligt finansierat. 
I Pemba är arbetslösheten 75 %. Finansdepartement har högsta lönen, lägstalöner är 
ca 3000 Meticar i jordbrukssektorn och tjänstesektorn typ hushållerska. 
 
Mellanhänder,”boladas”, delar med sig av information om tex bostäder eller att göra 
affärer hyra och då får man del av vinsten. 
Borgmästaren, några av councillars och ordförande i KF är heltidsanställda och en 
handfull till är heltidsanställda, ca 400 US-dollar i månaden Borgmästaren tjänar 600 
dollar i månaden, betalar inte el & vatten, har chaufför, kock och har också tillgång till 
ett kommunhus men kan välja att använda huset som bostad eller inte. 
Medelåldern i Moçambique är 40 år, ca 90 % smittade av HIV Ca 50 % analfabeter. 
 
 
 
 
 

 
 
Möte med Pembas projektgrupp som består av totalt 7 personer 
 
Projektstart 
 
Den här veckan startar de på fredag med en workshop med initial mapping, Swot-
analys av KF, councillars, några kommunrepresentanter, företag, kyrkor, Social 
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Accountabilities Committes (SAC) representanter från Bairros för att inventera deras 
förmåga att påverka och det MÅSTE förankras som ett medborgarforum. 
SAC ska övervaka kommunplaner, verksamhetsberättelsen, budgetar, ifrågasätta dem, 
anordna public hearings och uppföljning av rekommendationer och syftet är att invol-
vera medborgare i konstruktiv dialog om kommunens utveckling 
 
Återrapporterar till medborgarna som föreslås av SAC själva men de har t ex lokalradio, 
de har egen radiokanal i Pemba. Viktigt är det med flera översättningar med utgångs-
punkt i att inte alla förstår portugisiska t. De här projekten har de finansiering för och 
det kommer starta i år och är en fortsättning på participation budget. 
 
Portugisiska pratas framför allt av de som gått i skolan men du kan inte lita på det då 
det finns många lokala språk. Katolska kyrkan har publicerat biblar på flera lokala språk 
och har också påverkat samhället till delar. Koranen blev utlärd genom recitation. De 
senaste 10 åren rekryterades unga människor till en NGO som lärde dem att tolka Ko-
ranen till olika språk, till läger i Saudiarabien, Sudan mfl. Det finns två olika muslimska 
inriktningar, de konservativa och de arabiska. 
 
När det gäller media så finns en kritisk tv-kanal en och ganska kritisk radiokanal. Det 
finns en extremt kritisk lokaltidning och en oberoende som betalas via annonser. Först 
finansierades den av en finsk NGO och startade 2000 och de första fyra numren produ-
cerades i Johns Saputas hus. En studie har gjorts var folk får sin mediainformation och 
det är genom TV. 
 
De betalar avfallsavgift via elräkningen men undrar hur de ska engagera befolkningen 
överhuvudtaget i delaktighet och ansvarstagande för gemensamma angelägenheter. 
De har tagit hit en konsult Mr Mapopo för att berätta om hur han ser på ”Citizen invol-
vement”. Generellt sett är regeringen öppen för medborgardialogen det är införlivat i 
lagstiftningen de har delaktighet via val, delaktighet i utvecklingsprocesser lokalt, vilket 
också inkluderar de lokala beslutsfattarna 
 

  
Projektmöte 
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När du startar medborgardialog måste man se kontexten, Sverige är annorlunda än 
Moçambique och en av de kritiska faktorerna är utbildningsnivån. Vi kan inte jämföra, 
men det innebär inte att man INTE kan involveras i medborgardialogprojekt. Kommu-
naliseringen startande 1988, t ex via organisationer som SIDA, DANIDA och har kommit 
till en del resultat och en av de lärdomar man lärt är dock att delaktigheten varit låg. 
Nu finns ett nytt internationellt projekt via Prodem, ett projekt som stöttar medbor-
gardialog, även nationella NGO har kommit in för att stödja projektet och de ger också 
direkt stöd till dialog. 
 
VI kan fördjupa diskussionerna och det finns förutsättningar här med borgmästaren 
och också i hans roll som president för ANAM. Han är mycket öppen för detta, den 
enda saken ni behöver ta hänsyn till den sociokulturella skillnaden, människor från reg-
ionerna kan vara väldigt olika, en del kan var väldigt temperamentsfulla, Pemba är lite 
mer coola. Två områden behöver täckas och det första är stöd till kommunutveckling i 
Bairros, göra dem medvetna om att vara delaktiga i utvecklingen av Bairros, att betala 
skatt. För det andra är det viktigt att medvetengöra människor om miljö, resilience och 
waste management. 
 
 
 
 
 
 
Onsdagen 6 april – Möte i  Bairro Paquetequete 
 
På eftermiddagen träffade vi den kvinnliga presidenten av den äldsta Bairros i Pemba. 
Vid flod blir det en ö i lågpunkten av Pemba. Bairrosarna har utvecklats i åtminstone 
tre olika nivåer och klättrat upp mot kullarna och vi besöker också ett hem där John 
Supeta är uppväxt. 
I en Bairro så organiserar de sig så att 1 hushåll är ansvarig för 10 och nästa nivå 1 för 
40 och sedan är den indelad i ett A, B och C-område. De ansvarar för waste manage-
ment och vägar ex. 
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Torsdag 7 april 
 
Vi deltar i firandet av Moçambiques Womens Day med parad, kransnedläggning och 
festligheter med tal av guvernören. 
Eftermiddagen var tänkt till projektmöte, men av olika skäl skedde inte det. 
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Fredagen 8 april – Workshop om projektet Prodem 

Många representanter från Bairros och kommunrepresentanter från Municipio 
Assembla, NGO:s och religiösa organisationer. 

Projektledaren för Prodem läser upp en del av konstitutionen som berör medborgarin-
flytande 

- Vad jag ska berätta här är hur vi kan förbättra utveckling av vår kommun, ef-
tersom kommunen är del av lokal myndighet måste kommunen stötta männi-
skor att engagera sig, jag har alltså sagt samma sak som konstitutionen men 
med andra ord. Det betyder att lokal kraft baseras på folkets initiativ tillsam-
mans med lokala föreningar, vi representerar många  

Det här programmet Prodem är baserat på det större programmet som stöttas bla av 
DANIDA och Sida och 2 organisationer till. 

Socialt ansvar-relationen mellan de som innehar makten och folket , genom valet. 
Maktmänniskorna har ansvaret för att informera och förklara vilka beslut de fattar och 
folket har möjlighet att efterfråga hur resurserna används för att möta människornas 
behov. Det är som ett äktenskap dem emellan. 
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Workshop inom Prodem-projektet Munisam 

 

- Kommunens makthavare blev ju valda, vi röstade fram dem för att de skulle 
arbeta för oss och det är ena sidan. Den andra sidan är att pga lokala myndig-
heterna är valda av folket kan de efterfråga varför. 

- När detta samarbete är hållbart och över tid så kommer folket bli mer och mer 
engagerade i planeringen av kommunen och det betyder att folket behöver 
vara engagerade i alla faser, planering, genomförande, övervakning, och ut-
värdering. Så därför baserat på den idén och konstitutionen startade man 2012 
det här programmet Munisam. 

- Folket behöver bidra med lösningar till problemen så det är en tvåvägs pro-
cess. De valda informerar och folket efterfrågar men folket måste organiseras. 
Man kan inte vara en och en vi måste träna olika organisationer så att alla 
kommer bidra med olika funktioner in i utvecklingen av kommunen. Det här 
startade 2012 och drevs till dec 2015 med ett antal kommuner i Mocambique. 

- Programmets mål är att förbättra de medverkandes förmåga att ta socialt an-
svar och delta i kommunens utveckling. Vi stöttar interaktion mellan alla aktö-
rer i kommunen för tex bra avfallshantering, dricksvatten, elförsörjning, skolor, 
fritidsanläggningar, vi såg på stranden igår att människor roade sig med fantas-
tiska vyer...vi behöver fler säkra platser. 

- Det hela bygger på framåtskridande av de mänskliga rättigheterna genom lo-
kalt engagemang, invånarna vill och behöver ha hög livskvalitet, det här ligger 
inte i någons partiprogram och den löper över alla gränser. 
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- Det sociala ansvaret är inte bara valet utan man behöver också ha diskussioner 

om varför skatter och hur det iså fall kan skapa livskvalitet. 
-  

Det här är den första workshopen och nu vill han höra hur varje medlem i mötet tänker 
sig att genomföra det här programmet, det finns många olika röster här, de kommer 
bli utbildade i planering, budgetarbete och för att öka möjligheterna att till insyn, del-
aktighet och uppföljning. 

Vi är bara 39 medlemmar i fullmäktige så vi måste hjälpas åt. 

 

Borgmästaren som också är ordförande i ANAM har en särskild roll eftersom arbetet i 
Pemba kan ge ringar på vattnet även i andra kommuner, den här modellen behöver 
också involvera företagandet. 

- De här är de fem stegen för socialt ansvar, övervakning av kommunens eko-
nomihantering (ex vikten och hanteringen av skatterna). Framtiden är i våra 
händer och programmet har inte skapats ur tomma intet utan baseras på ett 
lagligt ramverk. 

- Vilka resultat kan vi förväntas oss? Det här programmet har implementerats i 
andra kommuner och man behöver skapa grupper för att stärka medverkan. 

 

Du behöver få politiken att berätta sanningen om kommunen så du kan få bairros att 
engagera... 
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Ett annat utfall är också att få nyckelspelare att arbeta på ett annat sätt med ex public 
hearings och inte i en egen fil... 

Det faktum att vi är här idag är att det finns en politisk vilja att gå framåt och därför är 
borgmästaren engagerad i frågan. 

Ytterligare ett resultat är ett förändrat tankesätt hos nyckelfigurerna,  

Programmet består av 4 delar:  

1. Stadsplanering & klimatförändring,  

2. Avfallshantering, 

3. Kommunal ekonomi (hur finansierar vi)  

4. Medborgarengagemang. 

 

Vad som har hänt med tidigare program är att de har fokuserat på infrastruktur och 
utrustning men det krävdes inget engagemang. Ibland så byggdes avloppssystem men 
folk kastade skräp där för att de visste inte varför det byggts och varför, vilket innebar 
att kommunen kom ut och rensade och en ond cirkel. 

Fattigdom, hälsan bland kvinnor och män, bättre stadsplanering med bra miljöer för 
utsatta familjer, Det här kan bli starten på att skapa en kommunmodell i framtiden kan 
ni bli efterfrågade för att lära ut. 
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Det här är ett löfte inom ett år när vi skriver referenskommuner vill vi ha Pemba med 
på den listan. 

Varför bara två år? Det måste vara en långsam start...uthållighet...även efter program-
tidens utgång...det kan visa sig att man inte behöver mer pengar utan man hittat sy-
stem som fungerar vidare. 

Aktiviteterna framöver 

1. Kartläggning av engagerade aktörer -en man och kvinna kommer gå och inter-
vjua i samhället, bedömning av utgångsläget 

Utbildning-av alla områden som är aktuella, i en studie som genomfördes som rörde 
NGO, kunde man konstatera att de flesta av deras aktiviter skedde på landsbygden där 
man fick bilar, traktamente mm. Trots att deras kontor låg i staden så engagerade de 
sig inte alls där. 

2. Start av kommittéer och utbildning av dem. 
Du måste börja betrakta din kommun som ditt hem så hur du vill ha ditt hem 
det skapar förutsättningarna för din kommun. 

3. Öppna möten, rapportering till kommunen, mediabevakning är exempel på ak-
tiviteter för kommittéerna. 

Vi vill ha ansvarsfulla personer att ta täten de kan inte ha tysta personer men man be-
höver inte vara otrevlig utan det viktiga är att man är lösningsfokuserad. 

Inspel från deltagarna 

- Koordinatorn för alla NGO's - Först vill jag tacka kommunen för att bjudit in till 
detta. Det är bra att programmet startar, vi känner inte varandra bra så jag är 
glad att vi börjar där, jag hoppas att Pemba blir den kommunen som vinner 
priset för öppen medborgardialog. Vi måste vara transparenta så vi måste se 
människors åsikter som en tillgång vi behöver alla vara engagerade vi rör oss 
fort mot landsbygden men glömmer var vi bor vi behöver dela information och 
vi behöver engagera all sektorer. 

Projektledaren svarar att det finns inga hemligheter man kan använda det här verkty-
get att efterfråga information. 

Sekretariat för Bairro centrum vill veta om de här kommittéerna kommer bli på Bair-
ros-nivå eller stadsnivå, vi har redan samrådsmöten. Ska vi skapa ytterligare en organi-
sationsnivå då det inte finns tillräckligt med människor. 

En kvinnoorganisationsrepresentant säger att vi vill ha det här programmet, vi vill in-
volvera fler än Bairros, vi behöver de handikappade, vi behöver fler för att det ska fun-
gera. 
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Kommunfullmäktigerepresentanten säger att de har tidigare provat och haft något 
med 7 medlemmar och det funkade inte och projektledaren svarar att kommunfull-
mäktige inte kommer att vara med i detta utan är en mottagare av resultaten. 

Konsulten frågar Bairro-representanterna om vad deras mål är. 

Det måste vara aktiva personer, projektet behöver Bairros, vi arbetar med männsikor 

Projektledaren svarar att det inte finns en klar text i lagtexten vilken roll konsultativa 
komitteer SAC har i kommunen, det finns två spår dels på kommunnivå och dels på 
Bairrosnivå och de pratar runt den problematiken. 

 

Fredag em – besök hos Guvernören för Capo Delgado 

Representationsmöte med guvernören. Hon lyfter bl a turistutvecklingen betydelse för 
regionen, deras hämsko gällande rubinutvinningen, berättar om hur de firar kvinnans 
dagar i mars och vikten av medborgarengagemang.  

 

Möte med borgmästaren och ger kommunpresent. John ger en kortare återrapporte-
ring av vad vi gjort under besöket och hur våra samtal har gått samt att vi flaggar för 
lämpligt datum för besök i Östhammar i slutet av augusti. 
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Vi avslutar veckan med att borgmästaren Tagir Carimo bjuder på middag. 
 
 
 
 
Bilaga 2 - Rapport till ICLD - Förstudie 
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_______________________________________________________________ 
 
 
Report- Municipal partnership – Inception 
 
 
”Local democracy development and citizen dialogue” 
 
 
 

1. Participating parties 
 
Municipality of Östhammar and Municipality of Pemba, Mocambique 
 
 
 
 

2. Summary 
 
Östhammar municipality and Pemba municipality in Mocambique has identified 
common development areas after a match-making process 2015. During the incep-
tion we have exchanged knowledge and experiences in the field of local democracy 
development and citizen dialogues. We have participated in a workshops and 
presentations from the municipalities civil servants how they work in this issues 
today. 
 
Participatory budgeting, where you involve the citizens in the decision making pro-
cess is one method which both parts has the interest to practice and to learn more 
about. If citizens can influence budget issues in a transparent way but also make 
priorities they can be a part of the local decision making process. It can influence 
the responsibility, involvement and inclusion of the citizens in the society devel-
opment. 
 
Both municipalities has also in this context the interest to develop the communica-
tion work in different ways with the citizens and by then involve them more in the 
development of the society.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammanfattning 
 
Östhammars kommun och Pemba kommun i Mocambique har identifierat gemen-
samma utvecklingsbehov efter en matchningsprocess 2015. Under förstudien har 
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erfarenheter och kunskaper utbytts om lokal demokratiutveckling och medborgar-
dialoger. Vi har deltagit i workshops och presentationer av kommunernas tjänste-
män hur man arbetar med dessa frågor idag. 
 
Medborgarbudget, då man involverar medborgarna i beslutsprocessen är en metod 
som båda parter har ett intresse av att pröva och lära mer av. Om medborgarna kan 
påverka budgetfrågor på ett transparant sätt men också vara med om att göra priori-
teringar kan de bli en del i den lokala beslutsprocessen. Det kan påverka ansvarsta-
gandet för men även att medborgarna känner sig involverade i samhällets utveckl-
ing. 
 
I denna kontext har också kommunerna ett intresse att utveckla kommunikationsar-
betet på olika sätt med medborgarna för att på så sätt involvera dem i mer i kom-
munens utveckling. 
 

3. Background and description of problem 
 
Östhammar municipality participated in a match making event together with a 
number of municipalities from Mozambique in February 2015 in Nampula arranged 
by ICLD. After the workshops Östhammar and Pemba signed a Memorandum of 
understanding and we identified some possible areas of cooperation. 
 Since then we have had contact and the Town boards took the decision to start an 
inception about: 
 
 " Local Democrazy Development and Citizen Dialogue. Developing media com-
munication channels involving the civil society and participatory budgeting” 
 
The Municipal Assembly in Östhammar has taken 9 priority goals and one of them 
is that the citizens feels they have increased conditions for participation. The indi-
cators for this goal are:  
 
1. The number of citizens who feels they have access to website information.  
2. The number of citizens who feels that the municipality make it possible for them 
to take part in the municipality development.  
3. The number of citizens who feels they have influence in the municipality activi-
ties.  
 
 
We would like to develop our local democracy and to involve citizens and develop 
different methods of dialogues. One part of this is also to involve different social 
groups who does not take part in the traditional democracy work. We would also 
like to develop different media communication channels and methods in order to 
reach more citizens and make them more involved in the society.  
 
We would also like to learn more about participatory planning and budgeting in or-
der to develop the democratic decision making process. 
 
Pemba municipality:  
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Despite the fact that channels of communication have been put into place in Pemba 
there are still issues of access to information about participatory planning. There is 
a need to improve consultative processes in city development planning mecha-
nisms. The participatory budgeting require a direct participation of citizens through 
consultation and co-decision making in defining investment priorities after a reflec-
tion process and debate on the citizens challenges in their local communities.  
 
 

4. Results of the Inception 
 
The primary result of the inception was that we decided to take the next step to try 
to use Participatory budgeting as a method of involving the society and citizens 
from 2017/18.The intention is to use it in a smaller scale as a pilot project, evaluate 
the results and then take necessary decisions for the future development of the 
method. The decision of using this method should be taken in the Town boards. 
 
The delegation from Östhammar consisted of : 
 

- Tomas Bendiksen (S)- Head of delegation and 
member of the Executive committee. 

- Marie Berggren – Head of Strategic Unit 
- Stefan Edelsvärd – International coordinator 
- Unfortunate Cecilia Bernsten (The Centre party) got 

sick so she was unable to participate 
 
During the visit to Pemba we were introduced to the decision making process in the 
municipality by the chairman of the city council. We also got knowledge about the 
challenges the municipality has for example the infrastructure after heavy rains. 
We met the heads of the two existing political parties in the assembly Frelimo and 
MDM and got information about their political work and we discussed the aim the 
Inception with them and their big interest to use participatory budgeting as a plan-
ning method involving the civil society. 
We also had a meeting with the deputy mayor and financial councilor about the 
municipality budget and also the challenges the society has in infrastructure due to 
the big natural gas resources which has been found in the ocean outside Pemba. 
 
We met the Pemba project group received information about the city organization 
in so called “bairros” their responsibilities and the plans to organize them in to so-
cial accountability committees, SAC and how they can contribute in the city devel-
opment. 
Later we also made a study visit to one of the “bairros” and met the elected presi-
dent. She informed us about the organization and how it works for example with 
waste management and roads in the area. 
 
Pemba is taking part together with other municipalities in Mocambique in a project 
called PRODEM financed by Sida and DANIDA . The aim is to increase the ability 
among actors (municipality, bairros, NGO;s, churches) in the society to take social 
responsibility and take part in the city development for example waste manage-
ment, water supply, electricity, city planning etc. 
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A workshop arranged by PRODEM was held during our stay which we took part 
in. 
 
A meeting with the governor was arranged and she briefed us about the challenges 
and the possibilities for the province Capo Delgado. They have a huge tourist po-
tential and also with the newly discovered natural gas assets. 
 
The last meeting was held together with the mayor of Pemba about the content of 
the meetings during the week and the upcoming visit to Östhammar.  
 
The Pemba delegation visited Östhammar in late August and the delegation con-
sisted of: 
 

- Ms Muaranera Abdala – Chairman of the Municipal 
assembly and FRELIMO-party 

- Mr Antonio Macanage – Head of MDM – political 
party-opposition 

- Mr John Supeta – Mayors advisor 
- Unfortunate the mayor Mr Tagir Carimo was not 

“allowed” to leave the country due to the “financial 
situation” in Mocambique 

       
                                
The content of the meetings in Östhammar were: 
 

- The organization of the municipality, budget and 
decision making process 

 
- The present ways of communication with the citi-

zens 
 

- Citizens dialogues in Östhammar 
 

- The municipality service unit “Östhammar Direkt” 
and how it works in communication with the citi-
zens 

                                            
- Project group meeting were we discussed the incep-

tion and how we could continue the cooperation 
 
Meeting with Mayors and Town manager in Östhammar to summarize and to sug-
gest how we could continue the cooperation and especially about Particpatory 
budgeting.  
 
No decision were taking during the meeting in Östhammar to apply for a Municipal 
partnership because first must the Town boards receive a report about the Inception 
results and suggestion to use the Participatory budgeting-method in the investment 
budget. 
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5. Internal and external anchoring and participation 

 
After the decision from the Town board in Östhammar to apply for an Inception the 
Strategic unit in Östhammar was involved and a project group created with 2 politi-
cians and 3 civil servants. We invited Anders Nilsson from the University of Linne 
to introduce Mocambique for the project group. The group were also introduced to 
the LFA-method to be used. 
During the Pemba delegations visit they met CAO, communication officers, devel-
opment strategist and head of municipal services. 
 
The result has been spread on the municipal website but also in local media. 
 
We have not planed any members of a steering group committee. 
 
 

6. Climate of partnership 
 
The climate has been friendly with mutual understanding and respect. 
 

7. Partner contribution 
 
Some funds have been made available to support this project if the two 
partners agree to proceed. Mainly, these funds will be used to hire 
consultancy to help guide us in the process. 
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Bred överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Östhammars 
kommun 
 
 

1.    Inledning 
 

Arbetsförmedlingen och Östhammars kommun träffar härmed en överenskommelse på 
det arbetsmarknadspolitiska området om att aktivt och proaktivt verka för samverkan på 
lokal och regional nivå.1 Särskilt stort värde av gemensamma samverkanslösningar 
finns i frågor som rör lokal och regional utveckling, kompetensförsörjning samt insatser 
för nyanlända och för personer med särskilt behov av stöd för att komma i arbete.  
 
Denna överenskommelse är ett underlag för tydlighet, planering, förutsägbarhet och 
långsiktighet och syftar till att stödja och vägleda utformningen av samverkan mellan 
Arbetsförmedlingen och Östhammars kommun, i samråd med det lokala näringslivet.  
 
Som utgångspunkt för samverkan enas Arbetsförmedlingen och Östhammars kommun 
om en gemensam målbild som grundar sig i nedanstående lokala nuläges- och behovs-
bild. Överenskommelsens prioriterade områden kan förändras över tid utifrån nya förut-
sättningar och behovsgrupper. 
 
Under arbetet med framtagandet av överenskommelsen har underlag och synpunkter 
inhämtats från berörda aktörer inom Arbetsförmedlingen, kommunen, representanter 
från det lokala näringslivet och goda exempel från andra kommuner i länet och landet. 
 
 

1.1 Relationen till andra överenskommelser och strategier 
 

Överenskommelsen ligger i linje med den nationella överenskommelse om samverkan 
som tecknades mellan Arbetsförmedlingen och Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) den 24 juni 2015.2 Den ska vidare ses som en övergripande överenskommelse 
mellan parterna, som täcker de avgränsade underliggande lokala och regionala överens-
kommelserna, exempelvis dem som tecknas inom ramen för samverkan med AF Etable-
ringen (Lokal överenskommelse, s.k. LÖK)3, Delegationen för unga till arbete (DUA)4 
och det regionala ESF-projektet Kortare integration, snabbare till arbete (KISA)5. 
 

                                                 
1 Samverkan definieras här som övergripande gemensamt handlande på organisatoriskt plan för 
att uppnå ett visst syfte. Med samverkan avses en organiserad och systematisk form av samar-
bete. 
2 I den nationella överenskommelsen om samverkan mellan parterna fastställs att: ”I samtliga 
kommuner, landsting och regioner där de förtroendevalda och Arbetsförmedlingens representan-
ter är överens om ett behov av samverkan, ska det finnas en överenskommelse med gemen-
samma målsättningar och en beskrivning av hur parterna ska arbeta tillsammans. Genom skrift-
liga överenskommelser skapas förutsägbarhet, tydlighet och en långsiktigt hållbar samverkan.” 
Nationell överenskommelse mellan AF och SKL, 2015-06-24. 
3 Östhammars kommun har vid tidpunkten för undertecknandet av överenskommelsen inte teck-
nat någon LÖK med Arbetsförmedlingen Etableringen. 
4 Kom.dir. 2014:157, Delegationen för unga till arbete (DUA) har regeringens uppdrag att främja 
statlig och kommunal samverkan och utveckla nya samverkansformer för att minska ungdomsar-
betslösheten. 
5 KISA arbetar med modeller för samordning av olika myndigheters insatser för snabbare inträde 
på arbetsmarknaden för nyanlända i Uppsala län, http://kisaprojektet.se/, 2016-12-06. 
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Den regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län (nedan RUS:en) anger mål och åta-
ganden på regional nivå på bland annat arbetsmarknadsområdet. Överenskommelsen tar 
hänsyn till de arbetsmarknads- och utbildningsmål som presenteras i RUS:en och de 
strategier som presenteras nedan går i linje med identifierade behov på lokal och reg-
ional nivå.6 Av särskilt vikt i detta sammanhang är åtagandena ”Möjliggör egen försörj-
ning på en jämställd, jämlik och växande arbetsmarknad” och ”Påskynda integrering av 
nyanlända på arbetsmarknaden”. 
 
Denna överenskommelse verkar parallellt med Östhammars kommuns tillväxtstrategi. 
Överenskommelsen knyter särskilt an till tillväxtstrategins övergripande mål ”Kontinu-
erlig befolkningsökning” och ”Ett näringsliv och entreprenörskap som utvecklas starkt” 
samt ett antal identifierade strategier: ”Utveckla den redan höga sysselsättningsnivån” 
och ”Se till att befolkning och företag går i takt när det gäller kompetens”.7  
 
Lokala och regionala mål och strategier sätts mot bakgrund av den nationella och den 
europeiska arbetsmarknadspolitiken. EU-kommissionen presenterade år 2010 strategin 
Europa 2020 i vilken bland annat en vision för hög sysselsättning fastställs. Till de mät-
bara målen hör bland annat att öka anställningsgraden och minska andelen avhoppare 
från grundutbildningen. En av EU-kommissionens rekommendationer till Sverige är 
förbättrad integration på arbetsmarknaden,8 och kommissionen konstaterar att anställ-
ningsbarheten bör stärkas genom bättre och mer riktade åtgärder. Man bör också göra 
mer för att underlätta en smidig övergång från skola till jobb, bland annat genom lär-
lingsutbildningar och andra former av anställningar som kombinerar arbete med utbild-
ning.9 
 
 

1.2  Bakgrund 
 
Arbetsgivaren Östhammars kommun är kommunens största arbetsgivare lokalt och har 
ett stort kompetens- och personalbehov under lång tid framöver. Kommunen och det 
lokala näringslivet är beroende av en väl fungerande arbetsmarknad för fortsatt befolk-
ningsökning, tillväxt och en välmående befolkning som väljer att fortsätta att leva och 
verka i kommunen. Den lokala och regionala utvecklingen är beroende av tillgången på 
arbetskraft med rätt kompetens. 
 
Arbetslösheten i kommunen är låg i nationell jämförelse. Samtidigt finns det ett flertal 
personer med behov av särskilt stöd för att komma i arbete eller utöka sin arbetsför-
måga. För dessa individers möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och uppnå 
egen försörjning spelar såväl Arbetsförmedlingen som kommunens egna verksamheter 
en betydande roll. 
 
På många arbetsplatser idag är erfarenheten av medarbetare med annat ursprung än det 
svenska begränsad. Detta kan i vissa fall leda till en lägre tolerans mot ofullständiga 
kunskaper i svenska och en oro för hur medarbetaren ska komma in i personalgruppen 
eller hantera kommunikationen med kunder. Samtidigt är det för individen just genom 
möjligheten att komma in på en arbetsplats som samhällsinkludering och integration 
börjar på allvar.  

                                                 
6 Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län, antas av regionfullmäktige under 2017. 
7 Med tillhörande åtgärder: ”Utveckla utbildningsmöjligheterna i Östhammars kommun” och 
”Erbjud ungdomar möjligheter till praktik vid de stora arbetsplatserna i kommunen”. Östham-
mars kommuns tillväxtstrategi, 2015. 
8 Ungdomar med låg utbildning och utrikes födda individer. 
9 Europeiska unionen, Europa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-
country/sverige/index_sv.htm, 2016-10-03. 

Handling D,  KSAU 2017-02-21 
4 av 17

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/sverige/index_sv.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/sverige/index_sv.htm


  4 (16) 
 
 
Många arbetsgivare har uttryckt vinsterna med att öppna upp arbetsplatsen för individer 
med andra erfarenheter och/eller bakgrund. Arbetsgivare kan på det sättet få möjlighet-
en att bredda exempelvis sin kulturella/språkliga kompetens, vilket öppnar upp för nya 
referensramar och kundgrupper. Det finns också studier som visar på ett samband mel-
lan mångfald (i bred bemärkelse) inom företaget och företagets ökade ekonomisk till-
växt. Nya perspektiv på verksamheten och bredare kontaktytor är andra aspekter som 
ofta lyfts fram.10 
 
En av vinsterna med en bred överenskommelse mellan berörda aktörer på det arbets-
marknadspolitiska området är att möjligheten att uppnå en effektiv gemensam resursan-
vändning och ökad samhällsnytta ökar. I samverkan kan vi tillsammans bidra till ett mer 
effektivt användande av befintliga resurser för att nå det gemensamma målet att fler 
snabbare inkluderas på den lokala och regionala arbetsmarknaden. 
 
 

2. Nuläge 
 

2.1 Arbetslöshet och sysselsättning 
 
Östhammars kommun har en mycket låg arbetslöshet. Andelen öppet arbetslösa av den 
registerbaserade arbetskraften är 2,2 procent. Motsvarande uppgifter på läns- och nat-
ionell nivå är betydlig högre.11  
 
Andelen öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd i kommunen ligger 
på 3,7 procent, att jämföra med motsvarande nivå nationellt om 7,6 procent. Andelen 
arbetslösa är dock högre inom vissa grupper, till exempel bland ungdomar och utrikes 
födda. Behovet av samverkan blir därför större kring dessa målgrupper. Arbetslösheten 
är högre bland män än bland kvinnor och under det senaste året har en större andel av de 
arbetssökande som har fått ett arbete utgjorts av kvinnor.12 
 
Sysselsättningsgraden i kommunen är mycket hög i såväl regional som nationell jämfö-
relse. Andelen förvärvsarbetande invånare (20-64 år) i kommunen är 83,6 procent, att 
jämföra med den nationella nivån om 77,9 procent.13 I enlighet med det regionala målet 
som anges i den Regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län (RUS:en) ska andelen 
sysselsatta (20-64 år) i länet överstiga 80 procent år 2020.14 
 
Ungdomar  
Arbetslösheten bland kommunens ungdomar har minskat under det senast året. Antalet 
öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd är 76 personer, en minskning 
med drygt en tredjedel jämfört med samma period föregående år. Arbetslösheten är 

                                                 
10 Se till exempel Ann Katrine Roth, Mångfaldsboken – från teori till praktik, Norstedts juridik 
(2004), NUTEK, Jämställdhet och lönsamhet (1999), RM Kanter, Därför blir blandade grupper 
mer kreativa, Arbetsmiljö nr 7 (1997). 
11 Arbetsförmedlingens månadsstatistik, oktober 2016. Motsvarande nivå för Uppsala län är 3,5 
procent och för riket 4 procent. Se bilaga 1, tabell 1. Den registerbaserade arbetskraften räknas 
fram på följande sätt: yrkesverksamma plus summan av öppet arbetslösa och antalet som får ak-
tivitetsstöd (totalt inskrivna arbetslösa). 
12 Arbetsförmedlingens månadsstatistik, oktober 2016. Andelen öppet arbetslösa och personer i 
program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år. 
13 SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) dec. 2015, Kolada. 
https://www.kolada.se/index.php?_p=jamforelse&unit_id=16568 
14 Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län, antas av regionfullmäktige under 2017. 
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högre bland männen. Det har vidare skett en ökning av användandet av anställningsstöd 
och förberedande insatser för målgruppen.15  
 
Arbetslösheten inom gruppen 18-24 år i kommunen uppgår till 6,2 procent vilket är tyd-
ligt lägre än länsnivån (8,8 procent) och riksnivån (11,6 procent). Ungdomsarbetslös-
heten har vidare sjunkit i högre grad i kommunen än i riket i övrigt.16  
 
I den kartläggning som gjordes i samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunen 
inför tecknandet av DUA-överenskommelsen17 framkom att antalet ungdomar (16-24 
år) i Östhammars kommun som varken arbetar eller studerar uppgick till 134 individer. 
Av dessa var merparten inskrivna vid Arbetsförmedlingen. 
 
Utrikes födda  
Till skillnad från den sjunkande ungdomsarbetslösheten har arbetslösheten inom grup-
pen utrikes födda ökat hos Arbetsförmedlingen. Andelen utrikes födda öppet arbetslösa 
och sökande i program med aktivitetsstöd i kommunen har under det senast året ökat till 
13,8 procent (109 personer). Motsvarande andel är högre för länet (17,5 procent) och 
riket (22,2 procent). Antalet inskrivna arbetssökande är relativt jämnt fördelat mellan 
könen.18  
 
Samtidigt som andelen inskrivna utrikes födda arbetssökande har ökat i kommunen un-
der senare år har andelen ur målgruppen med arbete med eller utan stöd samt andelen 
som får del av anställningsstöd och nystartsjobb minskat. Andelen ur gruppen som är 
inskrivna som arbetssökande med förhinder har ökat och kvinnor står för en större del 
av ökningen.19 
 
Andelen inskrivna nyanlända inom Etableringsuppdraget har ökat kraftigt under det 
senaste året. Andelen öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd har 
ökat med 160 procent från augusti 2015 till samma period 2016. Män står för en större 
del av ökningen. Av de 45 individer som är inskrivna i Arbetsförmedlingen Etablering-
en är 34 personer (76 procent) öppet arbetslösa. En mycket liten andel av de nyanlända 
får del av befintliga insatser, program och anställningsstöd.20 
 
Andelen förvärvsarbetande utrikes födda i befolkningen i Östhammars kommun med en 
vistelsetid i Sverige på upp till fyra år är endast 32 procent, att jämföra med motsva-
rande andel nationellt om 44 procent. Den totala andelen utrikes födda i förvärvsarbete, 
oavsett vistelsetid, är dock för Östhammars kommun (65,1 procent) högre än rikssnittet 
(58,5 procent). Individer med en längre vistelsetid (< 10 år) i Sverige är i Östhammars 
kommun förvärvsarbetande i högre utsträckning än i riket i stort. Män är generellt i för-
värvsarbete i högre utsträckning än kvinnor.21  
 
 
 
 

                                                 
15 Arbetsförmedlingens månadsstatistik, oktober 2016, jmf med samma period 2015. 
16 Se bilaga 1, tabell 2-3. Arbetsförmedlingen månadsstatistik, oktober 2016. Avser öppet arbets-
lösa eller sökande i program med aktivitetsstöd.  
17 Kom.dir. 2014:157, Delegationen för unga till arbete (DUA) har regeringens uppdrag att 
främja statlig och kommunal samverkan och utveckla nya samverkansformer för att minska ung-
domsarbetslösheten. 
18 Arbetsförmedlingens månadsstatistik, oktober 2016, jmf med samma period 2015. Se bilaga 1, 
tabell 4. 
19 Arbetsförmedlingens månadsstatistik, augusti 2016 jfr med samma period 2015. 
20 Arbetsförmedlingens månadsstatistik, augusti 2016. 
21 SCB, se bilaga 1, tabell 5-7. 
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2.2 Arbetsgivarnas behov av kompetensförsörjning 
 
Hur demografin utvecklas har stor betydelse för hur kommunen och regionen utvecklas. 
Två stora trender såväl nationellt som lokalt är en större andel äldre i befolkningen och 
en större andel utrikes födda. En större andel äldre kräver att en hög andel av befolk-
ningen i arbetsför ålder deltar på arbetsmarknaden.22 Urbaniseringen där främst yngre 
arbetskraft flyttar till större städer skapar bristsituationer, inte minst inom offentliga 
tjänster som vård, skola och omsorg där vi lokalt behöver trygga kompetensförsörjning-
en på både kort och lång sikt. 
 
Det råder idag lokalt, liksom nationellt, en obalans på arbetsmarknaden där kompetens 
inte alltid matchar efterfrågan. Vissa branscher och yrkeskategorier är särskilt utsatta.  
 
Tillgången på arbetskraft med relevant kompetens är en faktor som i stor utsträckning 
påverkar företagens möjligheter att växa. Enligt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 
misslyckas företag med en av fem rekryteringar. Den enskilt största förklaringen till 
företagens svårigheter att rekrytera är brist på personer med rätt yrkeserfarenhet. I Öst-
hammars kommun har företagen, i högre grad än i riket, signalerat svårigheter att rekry-
tera personer med rätt kompetens. Det har vidare skett en negativ utveckling under se-
nare år.23  
 
Till lokala bristyrken i Östhammars kommun kan bland annat följande räknas: 
 

• hantverksyrken 
• industriella yrken såsom svetsare, elektriker m.fl. 
• ingenjörer 
• tekniker 
• kockar 
• djurskötare 
• plan- och bygglovshandläggare  
• lärare 
• förskollärare 
• socionomer och 
• legitimerad personal inom vård och omsorg såsom sjuksköterskor, underskö-

terskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. 
 
För att förebygga och motverka missmatchningen på arbetsmarknaden och säkerställa 
det lokala näringslivets kompetensförsörjning behöver ökat fokus läggas på arbetsgivar-
nas aktuella behov och efterfrågan. Detta omfattar både Arbetsförmedlingens arbetsgi-
vararbete och kommunens verksamheter såsom till exempel studie- och yrkesvägled-
ningen.  
 
 

2.3 Utbildning 
 
Andelen invånare i kommunen med högst förgymnasial utbildning, 16,2 procent, är re-
lativt hög i nationell jämförelse.24 Ur arbetsmarknadspolitisk synvinkel kan detta vara 
problematiskt med hänvisning till såväl kompetensförsörjning som nyetableringar. 

                                                 
22 Demografins regionala utmaningar, Bilaga 7 till Långtidsutredningen 2015, SOU 2015:101. 
23 Företagsklimat, Svenskt Näringsliv, 2016, 
http://www.foretagsklimat.se/osthammar/enkatfragor. Se bilaga 1, tabell 8. 
24 Invånare 25-64 år med förgymnasial utbildning som högsta utbildning, andel (%), år 2015, 
SCB. 
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Andelen gymnasieelever i Östhammars kommun med examen inom fyra år är 71,8 pro-
cent.25 I den regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län (RUS:en) anges det region-
ala målet att andelen gymnasieelever med examen inom fyra år ska överstiga 75 procent 
år 2020 och 80 procent år 2030.26 
 
Nationella studier visar att det är svårt för unga utan avslutad gymnasieutbildning att 
etablera sig på arbetsmarknaden.27 En god grund- och gymnasieutbildning är centralt för 
en regions framtida tillväxtmöjligheter och för individens möjligheter att konkurrera om 
de lediga jobben. Utbildning påverkar humankapitalet, vilket i sin tur påverkar produk-
tivitet, inkomster och sysselsättning. En viktig aspekt är vidare att en individ med lägre 
utbildning, i perioder av lågkonjunktur, ofta har svårare att behålla jobb och komma 
tillbaka till arbetsmarknaden efter en period av arbetslöshet.  
 
Samtidigt kan noteras att till lokala utmaningar i Östhammars kommun hör i första hand 
svårigheter att få anställning för ungdomar som har gått högskoleförberedande program 
och väljer att inte läsa vidare vid universitet eller högskola. Ungdomar som istället har 
en avslutad yrkesutbildning har idag enklare att få en anställning i kommunen. 
 
Det finns skäl att se över hur utbildningsbakgrund och -resultat bättre kan bidra till 
minskade obalanser på arbetsmarknaden. Det kan bland annat handla om att se över 
eventuella behov av och möjligheter till tillskapandet av yrkesutbildningar, arbetsplats-
förlagd utbildning och lärlingsplatser. I detta arbete behöver samverkan mellan utbild-
ningsanordnare och branscher stärkas, ett behov som även formuleras i RUS:en. 
 
För en snabbare etablering på arbetsmarknaden för gruppen nyanlända är det vidare av-
görande att alla parter medverkar till att underlätta för den enskilde att kombinera SFI-
undervisning med arbete och/eller aktiviteter inom ramen för etableringsplanen. En SFI-
undervisning som bygger vidare på deltagarnas tidigare erfarenheter och yrkeskompe-
tenser är grundläggande för integrationen. 

 
 

2.4 Ansvarsfördelning: Arbetsförmedlingen – Östhammars kommun 
 
Arbetsförmedlingens ansvar 
Arbetsförmedlingens huvudsakliga uppdrag är att effektivt sammanföra de som söker 
arbete med de som söker arbetskraft. Myndigheten har också ett samlat ansvar för han-
dikappfrågor inom arbetsmarknadspolitiken och ett särskilt ansvar för att nyanlända in-
vandrare erbjuds insatser som främjar en snabb och effektiv etablering på arbetsmark-
naden. I detta arbete ingår aktiva arbetsgivarkontakter.  
 
Arbetsförmedlingen har möjlighet att besluta om olika programinsatser för att stärka 
den enskildes möjligheter att få och behålla ett arbete och för att underlätta för arbetsgi-
varna att få arbetskraft med efterfrågad kompetens. Bland sådana insatser finns yrkesin-
riktad arbetsmarknadsutbildning, praktik och stöd till start av näringsverksamhet. Ar-
betsförmedlingen förfogar även över olika former av anställningsstöd. 
 
Från och med 2017-01-01 övergår det samordnande ansvaret för kommunens arbetssö-
kande inom Etableringsuppdraget från Arbetsförmedlingen Uppsala till Arbetsför-
medlingen Gimo/Norra Uppland. 

                                                 
25 Kolada, avser år 2015, https://www.kolada.se/?_p=jamforelse&unit_id=16568 
26 Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län, antas av regionfullmäktige under 2017. 
27 Utbildning för framtidens arbetsmarknad. Bilaga 5 till Långtidsutredningen 2015, SOU 
2015:90. 
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Kommunens ansvar 
Kommunen ansvarar för att ge barn och unga goda förutsättningar att ta del av samhälls-
och arbetslivet. Till detta hör att erbjuda en grund- och gymnasieutbildning av hög kva-
litet och en kvalitativ studie- och yrkesvägledning som tar hänsyn till den lokala ar-
betsmarknadens förutsättningar och behov. Kommunen har också ett aktivitetsansvar för 
ungdomar. 
 
Till kommunens ansvarsområden hör vidare att erbjuda en god vuxenutbildning och 
svenska för invandrare (SFI) samt utveckling av annan lokal vuxen- och yrkesutbildning 
som svarar mot lokala behov. Samarbetet med universitet och högskolor kring bland 
annat distansutbildningar hör också till kommunens ansvarsområden. 
 
Kommunen ska vara en attraktiv och välkomnande arbetsgivare såväl för individer nära 
som för individer längre från arbetsmarknaden. Som den största arbetsgivaren lokalt har 
Östhammars kommun ett viktigt ansvar för att öppna upp de offentliga arbetsplatserna 
för bland andra nyanlända arbetssökande.  
 
Kommunen ska vidare verka för att arbetsgivarnas behov av arbetskraft tillgodoses. 
 
 

3. Gemensamma målområden och strategier 
 
Vi vill med denna överenskommelse ta krafttag avseende samverkan på det arbetsmark-
nadspolitiska området i det geografiska området Östhammars kommun.  
 
Vår vision är en god arbetsmarknad där såväl arbetsgivarnas behov av kompetensför-
sörjning som arbetstagarnas eventuella behov av stöd inför och under anställningen till-
godoses, så att fler personer snabbare kommer in i arbetslivet och uppnår egen försörj-
ning. 
 
Våra gemensamma målområden för samverkan och tillhörande indikatorer är följande: 
 

1. Att verka för lokal och regional utveckling 
 

 Sysselsättningsgraden ska vara fortsatt hög i nationell jämförelse och andelen 
förvärvsarbetande ska inte understiga dagens höga nivå.28  

 Arbetslösheten ska vara fortsatt låg i nationell jämförelse.29  
 Arbetsgivare ska i högre grad än idag uppleva att deras rekryteringsbehov till-

godoses och att god matchning uppnås.30  
 

2. Att underlätta för utrikes födda att komma in på den lokala arbetsmarknaden 
 

 Andelen förvärvsarbetande utrikes födda ska öka och närma sig andelen för-
värvsarbetande i kommunen.31 

 Andelen förvärvsarbetande utrikes födda med en vistelsetid i Sverige på 2-4 år 
ska öka.32 

                                                 
28 Östhammars kommun, dec. 2015: 83,3 procent, SCB (RAMS), Kolada. 
29 Östhammars kommun, okt. 2016: 2,2 procent, Arbetsförmedlingens månadsstatistik. 
30 Företagsklimat, Svenskt Näringsliv, 2016, 
http://www.foretagsklimat.se/osthammar/enkatfragor, bilaga 1, tabell 8. 
31 Östhammars kommun, 2014: utrikes födda i förvärvsarbete: 65,1 procent, SCB. Se bilaga 1, 
tabell 7. 
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3. Att underlätta för personer med särskilt behov av stöd för att komma i arbete 
 

 Arbetslösheten bland ungdomar 18-24 år ska minska.33 
 Andelen gymnasieelever med examen inom fyra år ska öka, i enlighet med den 

regionala målsättningen.34 
 

4. Att trygga den kommunala sektorns kompetensförsörjning 
 

 Kommunala arbetsgivare ska i högre grad uppleva att deras rekryteringsbehov 
tillgodoses och att god matchning uppnås.35 

 
Målområden och tillhörande strategier presenteras nedan. 
 
 

3.1 Att verka för lokal och regional utveckling  
 
Tillgång på arbetskraft med rätt kompetens och en fungerande matchning på arbets-
marknaden är avgörande för att främja tillväxt och goda förutsättningar för företagande. 
En viktig del i att uppnå detta är välfungerande samverkansformer för bland annat sam-
ordnade näringslivskontakter och kontinuerligt kunskaps- och erfarenhetsutbyte om ut-
vecklingen på den lokala och regionala arbetsmarknaden.  
 
Strategier för att främja lokal och regional utveckling: 
 
• Information till arbetsgivare. Lokala arbetsgivare ska i högre utsträckning få kun-

skap om vilka arbetsmarknadspolitiska stöd som finns att tillgå. Arbetsförmedling-
ens uppsökande arbetsgivararbete är avgörande för detta.  Företagen i Östhammars 
kommun ska erbjudas lättillgänglig och samordnad information om vilken ser-
vice/stöd som kan erhållas från Arbetsförmedlingen och kommunen.  
 

• Arbetsmarknadsdagar. Arbetsmarknadsdagar ska årligen erbjudas alla gymnasiee-
lever som står inför studie- och yrkesval.  Dagarna ska arrangeras i samverkan mel-
lan AF, kommun och näringsliv och innehålla information om arbetsmarknadens 
behov och efterfrågan samt aktuella studie- och yrkesvägar som matchar behoven. 

 
• Utbildningar inom bristyrken. Tillgången till förberedande utbildning och yrkesut-

bildningar/YH-utbildningar inom bristyrken ska säkerställas. Samplanering ska gö-
ras av Arbetsförmedlingen, skolan, det lokala näringslivet och när det är möjligt i 
samverkan med andra kommuner, utifrån en gemensam bild av befintliga och 
kommande behov inom näringslivet och kommunsektorn.  
 

• Samrekrytering. För att underlätta för par och familjer att välja att flytta till Öst-
hammars kommun för att arbeta ska samrekrytering eftersträvas. En gemensam 
handlingsplan för samrekrytering ska tas fram av Arbetsförmedlingen, kommunen 
och representanter för det lokala näringslivet. 

 

                                                                                                                                   
32 Östhammars kommun, 2014: utrikes födda i förvärvsarbete: 32 procent, SCB. Se bilaga 1, 
tabell 7. 
33 Östhammars kommun, okt. 2016: 6,2 procent, Arbetsförmedlingens månadsstatistik. 
34 Östhammars kommun, 2015: 71,8 procent. Regional utvecklingsstrategin för Uppsala län, 
2017, målsättningar: 75 procent år 2020, 80 procent år 2030. 
35 Enkät till rekryterande chefer på Östhammars kommun två gånger per år med första utskick 
våren 2017. Enkätfrågor, se bilaga 1, tabell 9. 
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• Strategisk planering. Genom Styrgrupp arbetsmarknad, en samverkansgrupp med 

chefer vid Arbetsförmedlingen och Östhammars kommun, behandlas förutsättningar 
och utvecklingsmöjligheter för samverkan mellan parterna på det arbetsmarknads-
politiska området för att främja en god lokal och regional arbetsmarknad. Samver-
kan sker kontinuerligt och i samråd med representanter från det lokala näringslivet. 

 
 

3.2 Att underlätta för utrikes födda att komma in på den lokala arbets-
marknaden 

 
Utrikes födda kommer att vara ett påtagligt inslag på svensk arbetsmarknad och beräk-
nas stå för en stor del av ökningen i den mest yrkesaktiva åldern 20–64 år. Gruppen blir 
därmed viktig för att avhjälpa brister på arbetsmarknaden och tillföra kompetenser. Öst-
hammars kommun ska, i samverkan med Arbetsförmedlingen, ta ansvar för att individer 
inom denna grupp får ett snabbare inträde på arbetsmarknaden och möjlighet att bidra 
med sina kompetenser.  
 
Strategier för att underlätta för utrikes födda att komma in på den lokala arbetsmark-
naden: 
 

• ”En väg in.” Östhammars kommun erbjuder ”En väg in” i samverkan kring 
målgruppen nyanlända för en snabbare inkludering på arbetsmarknaden. Sam-
ordningen sker via Enheten för arbete och sysselsättning som erbjuder stöd vid 
exempelvis anordnande av praktikplatser, arbetsträningsplatser eller anställ-
ningar. 
 

• Karläggning och validering. Kartläggning och validering av kompetenser är 
grundläggande för att en god matchning ska vara möjlig. Arbetsförmedlingen 
ansvarar för kvaliteten i kartläggningen och att validering görs i god tid. 

 
• Synliggörande av nyanländas kompetenser. Nyanländas kompetenser ska syn-

liggöras för såväl kommunala som privata arbetsgivare. Detta görs genom Ar-
betsförmedlingens och kommunens uppsökande och utåtriktade arbetsgivarar-
bete. 

 
• Språkpraktikplatser. Behovet av språkpraktikplatser, både inom kommunen 

och hos privata arbetsgivare, ska tillgodoses. Inventering av behoven och fram-
tagande av platser ska göras i samverkan mellan Arbetsförmedlingen, kommu-
nen och näringslivet. 

 
• Anställningsstöd. Arbetsförmedlingen och kommunen ska aktivt verka för att 

aktuella arbetsmarknadsinsatser och anställningsstöd används i högre utsträck-
ning.  

 
• Arbetsförmedlingens specialister. Arbetsförmedlingens specialister är en viktig 

resurs och ska i god tid involveras när behov finns. 
 

• Flexibilitet. Samtliga parter ska verka för att det ska vara enkelt att kombinera 
SFI med andra insatser, studier eller arbete. Det finns ett behov av mer indivi-
dualiserade åtgärder eftersom de nyanlända är en heterogen grupp och har be-
hov av insatser som erbjuds av olika aktörer.36 
 

                                                 
36 Fastställdes även i Budgetpropositionen för 2017, prop. 2016/17:1, utgiftsområde 14. 
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3.3 Att underlätta för personer med särskilt behov av stöd för att komma i 
arbete  
 
En god samverkan där olika professioner samlas för individens bästa är ett effektivt 
verktyg för att hjälpa fler att komma i arbete. För personer med särskilt behov av stöd 
kan arbetsgivare erbjudas subventionerade anställningar, praktik eller andra insatser 
som ett steg på vägen till reguljärt arbete. Vem som betraktas vara i särskilt behov av 
stöd för att komma i arbete avgörs utifrån individuella bedömningar. Det kan till exem-
pel handla om ungdomar eller personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga.  
 
Strategier för att underlätta för personer med särskilt behov av stöd för att komma i 
arbete: 
 

• Arbetsträningsplatser. Behovet av arbetsträningsplatser för att klargöra arbets-
förmåga hos personer med funktionsnedsättning, både inom kommunen och hos 
privata arbetsgivare, ska tillgodoses. Inventering av behov och framtagande av 
platser ska göras av Arbetsförmedlingen och kommunen i samverkan med det 
lokala näringslivet. Tillgången på handledare ska säkerställas. 

 
• Anställningsstöd. Arbetsförmedlingen och kommunen ska aktivt verka för att 

aktuella arbetsmarknadsinsatser och anställningsstöd används för målgruppen. 
Arbetsgivaren ska informeras om hur Arbetsförmedlingen kan stödja inför och 
under anställningen. 

 
• Handledarstöd. Ett praktiskt handledarstöd (stödmaterial för handledare) som 

underlättar arbetsgivares mottagande av personer som står längre från arbets-
marknaden ska utformas och spridas av Arbetsförmedlingen och kommunen till 
lokala arbetsgivare. 

 
• Arbetsförmedlingens specialister. Arbetsförmedlingens specialister är en viktig 

resurs och ska i god tid involveras när behov finns. 
 

• Uppföljning. Arbetsförmedlingen ansvarar för uppföljningen av arbetssökandes 
deltagande i program och insatser samt i förberedande och orienterade utbild-
ning.37 

 
 

3.4 Att trygga den kommunala sektorns kompetensförsörjning 
 
Generationsväxlingen, en åldrande befolkning och utflyttning från kommunen för med 
sig stora rekryteringsbehov i vissa sektorer. Inom de offentliga verksamheterna, såsom 
skola, vård och omsorg finns särskilda behov av att säkra den kommunala kompetens-
försörjningen och motverka arbetskraftsbrist idag och i framtiden. Kommunen är också 
den största arbetsgivaren lokalt och har goda förutsättningar att inkludera nya medarbe-
tare. 
 
  

                                                 
37Ansvaret för uppföljning av individer som anvisats till en förberedande och orienterande ut-
bildning ligger på det lokala arbetsförmedlingskontoret, RiR 2016:21. 
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Strategier för att uppnå en god kompetensförsörjning i kommunsektorn: 
 
• En attraktiv arbetsgivare. Östhammars kommun ska vara en attraktiv och inklude-

rande arbetsgivare. Kommunen öppnar upp sina arbetsplatser för praktik, studiebe-
sök och aktiviteter i syfte att synliggöra bristyrken i kommunala verksamheter.  
 

• Information om lokala behov och efterfrågan. Alla arbetssökande i Östhammars 
kommun ska från Arbetsförmedlingen tidigt få kunskap om lokala behov och efter-
frågan på arbetskraft i kommunala verksamheter samt informeras om vägarna dit. 

 
• Rekryteringsträffar. Arbetsförmedlingen och kommunen ska i samverkan anordna 

rekryteringsträffar för kommunala arbetsgivare och aktuella arbetssökande utifrån 
bristyrken och identifierade behov. 

 
• Studie- och yrkesvägledning. En del i en hållbar arbetsmarknad och kompetensför-

sörjning är att verka för att unga uppmuntras till att göra icketraditionella studieval. 
Skolornas studie- och yrkesvägledning ska, i samband med att information ges om 
lokala behov och efterfrågan på arbetskraft, ta hänsyn till ett jämställdhetsperspektiv 
i vägledningen.  

 
• Ett gott ledarskap. Chefsrekrytering och kompetensutveckling av chefer är områden 

av vikt för en god kompetensförsörjning. Genom satsningar på ledarskapsutveckling 
och aspirantprogram som syftar till att attrahera och rusta morgondagens chefer tar 
kommunen ansvar för chefstillsättning och chefsutveckling. 
 
 

4.     Resurser 
 
Överenskommelsen antas och revideras efter behov av Styrgrupp arbetsmarknad som 
består av chefer vid Arbetsförmedlingen och Östhammars kommun.  
 
Styrgrupp arbetsmarknad ansvarar för att överenskommelsen sprids och förankras in-
ternt inom alla berörda verksamheter. 
 
En arbetsgrupp på handläggarnivå ska tillsättas för att säkerställa att aktiviteter kopp-
lade till respektive strategi planeras och genomförs. Representant från Arbetsför-
medlingen är sammankallande i arbetsgruppen. Styrgrupp arbetsmarknad beslutar årlig-
en om vilka strategier som är prioriterade. Arbetsgruppen rapporterar till Styrgrupp ar-
betsmarknad.  
 
Arbetsgruppen ska i första hand bestå av representanter från: 
 
• Arbetsförmedlingen 
• Enheten för arbete och sysselsättning 
• Barn- och utbildningsförvaltningen 
• Socialförvaltningen 

 
Utifrån behov inkluderas ytterligare parter i arbetet, med fördel representanter från det 
lokala näringslivet.  
 
Arbetet sker inom ramen för ordinarie verksamhet och befintlig budget.  
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5. Tidplan 
 
• December 2016 – januari 2017: Överenskommelsen förankras hos parterna i sam-

verkan med representanter från det lokala näringslivet. 
 
• Februari 2017: Överenskommelsen antas och förankras inom respektive organisat-

ion. 
 
• Februari-mars 2017: Bildande av arbetsgrupp och påbörjande av aktivitetsplaner 

kopplade till prioriterade strategier inom ramen för överenskommelsen. 
 
• December 2017: Uppföljning av överenskommelsen. 
 
• December 2018: Uppföljning av överenskommelsen. 
 
• December 2019: Uppföljning av överenskommelsen. 

 
• December 2020: Revidering av överenskommelsen, inkl. förnyad tidplan. 

 
 

6. Uppföljning 
 
Denna överenskommelse gäller tills vidare och ska årligen följas upp. Överenskommel-
sen revideras år 2020 utifrån aktuella behov.  
 
Uppföljning och revidering görs inom ramen för Styrgrupp arbetsmarknad. I detta fo-
rum behandlas även förutsättningar och utvecklingsmöjligheter för samverkan mellan 
parterna på det arbetsmarknadspolitiska området.  
 
Styrgrupp arbetsmarknad gör, kontinuerligt och efter behov, avstämningar med repre-
sentanter från det lokala näringslivet.  
 
 
 
 
________________________                                 __________________________ 
 
Wictoria Palmetorp          Peter Nyberg  
Arbetsförmedlingschef Norra Uppland       Kommundirektör 
Arbetsförmedlingen           Östhammars kommun 
 
 
 
 
Undertecknad: 2017-02-15 
Senast reviderad: 2017-02-15 
 
 
Delges: Arbetsförmedlingens huvudkontor, Arbetsförmedlingen Gimo, Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige Östhammars kommun, Östhammars kommuns Styrgrupp arbetsmarknad, 
Östhammars kommuns Styrgrupp integration, Östhammars kommuns Styrgrupp för tillväxtstra-
tegin samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).  
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Bilaga 1 
 
 

Tabell 1. Arbetslöshet, totalt. Andel personer fördelat på riket, län och kommun 2016-10. Förändring i 
procentenheter sedan 2015-10. Andel av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år. 

  

Öppet  
arbetslösa  

- andel Förändring 

Sökande i program  
med aktivitetsstöd  

- andel Förändring 
Totalt 

- andel Förändring 
Riket 4,00% -0,20% 3,60% -0,10% 7,60% -0,30% 
Uppsala län 3,50% 0,20% 2,30% 0,00% 5,80% 0,20% 
Östhammar 2,20% -0,40% 1,60% -0,20% 3,70% -0,60% 

Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik, oktober 2016, utskriftsrapporter. 
 
 

Tabell 2. Arbetslöshet ungdomar. Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, antal/andel av den 
registerbaserade arbetskraften 18-24 år, 2016-10. Förändring i procentenheter i jämförelse med motsvarande period 
föregående år. 

  
Totalt 
- antal Förändring 

Öppet 
arbets-
lösa  
- andel Förändring 

Sökande i 
program  
med aktivi-
tetsstöd  
- andel Förändring 

Totalt 
- andel Förändring 

Riket 60769 -11569 5,30% -0,70% 6,20% -1,10% 11,60% -1,80% 
Uppsala län 1729 -218 4,70% 0,00% 4,10% -0,80% 8,80% -0,80% 
Östhammar 76 -44 2,60% -2,10% 3,60% -0,80% 6,20% -2,90% 

Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik, oktober 2016, utskriftsrapporter. 
 
 

Tabell 3. Arbetslöshet ungdomar, per kön. Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av 
den registerbaserade arbetskraften 18-24 år per kön, 2016-10. Symbolen Δ avser förändring i procentenheter i 
jämförelse med motsvarande period föregående år.   

  

Kvinnor 
Öppet  
arbetslösa 

Kvinnor 
Δ 

Kvinnor 
Program 
med 
akt.stöd 

Kvinnor 
Δ 

Män 
Öppet 
arbetslösa 

Män 
Δ 

Män 
Program 
med 
akt.stöd 

Män 
Δ 

Riket 4,20% -0,80% 5,10% -0,90% 6,30% -0,60% 7,30% -1,20% 
Uppsala län 3,40% -0,10% 3,10% -0,50% 6,00% 0,00% 5,00% -1,10% 
Östhammar 2,30% -1,70% 2,10% -1,00% 2,90% -2,40% 4,90% -0,70% 

Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik, oktober 2016, utskriftsrapporter. 
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Tabell 4. Arbetslöshet utrikes födda. Antal/andel personer fördelat på riket, län och kommun 2016-10. Förändring 
sedan 2015-10. Antal och andel av den registerbaserade utrikes födda arbetskraften 16-64 år. Förändring i 
procentenheter i jämförelse med motsvarande period föregående år. 

  
Totalt 
- antal 

Öppet  
arbetslösa  
- andel Förändring 

Sökande i  
program  
med aktivitets-
stöd  
- andel Förändring 

Totalt 
- andel 

Riket 197341 12,10% -0,10% 10,10% 0,50% 22,20% 
Uppsala län 5036 11,40% 1,50% 6,10% 0,70% 17,50% 
Östhammar 109 10,50% 1,00% 3,30% -1,00% 13,80% 

Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik, oktober 2016, utskriftsrapporter. 
 
 

Tabell 5. Förvärvsarbetande utrikes födda, per kön, riket. Andel förvärvsarbetande utrikes födda i befolkningen, 
procent, efter kön, variabel och år.    
  Riket 2014 
män samtliga utrikes födda 61,3 
  vistelsetid < 2 år 32,2 
  vistelsetid 2-4 år 53,4 
  vistelsetid 4-10 år 57,6 
  vistelsetid > 10 år 70,3 
kvinnor samtliga utrikes födda 55,7 
  vistelsetid < 2 år 18,1 
  vistelsetid 2-4 år 34,5 
  vistelsetid 4-10 år 46 
  vistelsetid > 10 år 68,8 

Källa: SCB, statistikdatabasen.38 
 
 

Tabell 6. Förvärvsarbetande utrikes födda, riket. Andel förvärvsarbetande utrikes födda i befolkningen, procent, 
efter variabel och år.  
Riket 2014 
samtliga utrikes födda 58,5 
vistelsetid < 2 år 25,6 
vistelsetid 2-4 år 44,1 
vistelsetid 4-10 år 51,9 
vistelsetid > 10 år 69,5 

Källa: SCB, statistikdatabasen. 
 
 
  

                                                 
38http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AA__AA0003__AA0003B/IntGr1RikKON/?rxid=09
843cc0-750a-4ab0-8b7e-5473f5c09e08, 2016-11-17. 
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Tabell 7. Utrikes födda, Östhammars kommun. Andel förvärvsarbetande utrikes födda i befolkningen, procent, 
efter region, variabel och år.   

Östhammars kommun 2014 
samtliga utrikes födda 65,1 
vistelsetid < 2 år 23,1 
vistelsetid 2-4 år 32 
vistelsetid 4-10 år 55,4 
vistelsetid > 10 år 77,2 

Källa: SCB, statistikdatabasen.39 
 
 

Tabell 8. Rekrytering/kompetens, privat sektor, resultat av enkät. Tillgången på arbetskraft med relevant 
kompetens, privata företag, Östhammars kommun. 

 
Källa: Företagsklimat, Svenskt Näringsliv, 2016.40 

 
 
Tabell 9. Rekrytering/kompetens, kommunal sektor, enkätfrågor. Tillgången på arbetskraft med relevant 
kompetens, kommunal sektor, Östhammars kommun. Enkätfrågor till rekryterande chefer på Östhammars kommun, 
två gånger per år. 
 
1. I vilken utsträckning har du lyckats tillsätta de lediga jobb som du har utannonserat de senaste 6 månaderna? 

a. antal annonserade lediga jobb?  ___    b. antal rekryterade personer  ___ 
2. Hur nöjd är du med de rekryteringar du har genomfört under de senaste 6 månaderna? 

1=mycket nöjd    2= nöjd      3= missnöjd    4= mycket missnöjd 
3. Hur upplever du tillgången till personer med rätt kompetens när du ska rekrytera? 

1=mycket bra    2=bra    3=dåligt    4=mycket dåligt 
4. Vad bedömer du är den huvudsakliga orsaken till eventuella svårigheter att rekrytera personer med rätt 

kompetens till din verksamhet? 
a. Brist på kompetens på arbetsmarknaden 
b. Östhammars kommuns geografiska placering och pendlingsavstånd 
c. Anställningsvillkor och/eller lönenivåer 
d. Övrigt, ange vad: _______________________________ 

5. Hur många personer bedömer du att du kommer att behöva anställa under det kommande året? 
a. 0 personer   b. 1-2 personer   c. 3-6 personer  d. 7 eller fler personer 

                                                 
39http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AA__AA0003__AA0003B/IntGr1Kom/?parttable=
&rxid=d02893fe-71c6-4247-95e0-fa5c4bdec181 2016-11-17. Könsuppdelning enl. motsvarande saknas på 
kommunnivå. 
40 http://www.foretagsklimat.se/osthammar/enkatfragor. Betyg sätts på en skala mellan 1=dåligt och 6=utmärkt. 
Positiv andel är betyg 4 (bra) eller högre. Östhammars resultat: 3,07, resultat för riket: 3,34. 109 företag i 
Östhammars kommun besvarade enkäten år 2016. 
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Handläggare: Per Hedfors, vik. översiktsplanerare  Östhammar 2016-09-28 (rev. 2017-02-01) 

INFÖR FÖRDJUPNING FÖR ALUNDA 

Projektplan 
En ny kommuntäckande översiktsplan (ÖP) för Östhammars kommun antogs 2016. Där 

prioriteras bland annat en geografisk fördjupning av översiktplanen (FÖP) för Alunda som 

sedan följs av andra geografiska och tematiska fördjupningar. Det primära syftet med en 

fördjupning för en tätort är att underlätta arbetet i framtida planprocesser och som stöd vid 

samordningen av detaljplaner. Denna projektplan beskriver förutsättningarna och 

organisationen av fördjupningsarbetet och projektplanen utgör det officiella startskottet vid 

ett antagande i Kommunstyrelsen (KS). 

Östhammars kommun har formulerat övergripande mål för verksamheten och utvecklar 

även tillväxt- och hållbarhetsstrategier. Denna projektplan tar stöd i fler av dessa och 

fördjupningen för Alunda ska bidra till:  

• goda förutsättningar för barn och unga att möta framtidens utmaningar

(Kommunfullmäktige: KF 1),

• goda förutsättningar för en stöd- och omsorgsverksamhet som utgår från individens

behov och värdighet (KF 2),

• ett gott företagsklimat (KF 5),

• en attraktiv kommun där befolkningen trivs och kontinuerligt ökar (KF 6),

• en minskad miljöpåverkan (KF 7),

• en god ekonomi på både kort och lång sikt (KF 8),

• medborgarnas upplevelse av delaktighet (KF 4).

Med dessa mål som utgångspunkt beskrivs fem inriktningsmål i nya ÖP för att stödja den 

strategiska planeringen:  

• flexibla kommunikationer,

• mångfald av värden,

• miljösmart,

• tillväxt med välfärd för alla, och

• livskraftigt lokalt näringsliv1.

Det mest kontroversiella av målen för detta program är en minskad miljöpåverkan. En 

fördjupning för en växande tätort kan inte leda till en minskad miljöpåverkan på ett lokalt 

plan eftersom mark kommer att exploateras. Målet får vi lov att ställa mot en fortsatt till-

växt som sker antingen med eller utan en strategisk planering. Med strategiska övervägan-

1 ÖP 2016, sid 9, www.osthammar.se/OP2016 
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den kan strukturella förändringar anpassas till den befintliga miljön. Därmed når vi en 

mindre miljöpåverkan i jämförelse med en planlös utveckling där steg för steg tas utan 

samordning. Fördjupningen hanterar därför vägval i en fortlöpande process där våra 

gemensamma ansträngningar kan begränsa miljöpåverkan. Dessa frågor bevakas i fördjup-

ningsarbetet genom en lagstadgad miljökonsekvensbedömning. 
 
ALUNDA VÄXER  

Östhammars kommun utvecklar en tillväxtstrategi2 som ska omsättas i handling exempel-

vis genom konkretiseringar i fysisk planering. Tillväxtstrategin förhåller sig bland annat 

till arbetet med Regional utvecklingsstrategi3. Syftet med den fysiska planeringen i detta 

sammanhang är att stötta en hållbar tillväxt och därför startar fördjupningsarbetet med att 

föra dialog på det lokala planet om en ändamålsenlig utformning av landskap, bebyggelse, 

infrastruktur, gröna stråk mm. En fördjupad översiktplan är därför ett viktigt steg på vägen 

från policy till genomförande. Berörda parter involveras på ett demokratiskt sätt och med 

hjälp av framtidsbilder (scenarier) diskuteras tätortens bebyggelseutveckling. Arbetet leder 

till anvisningar för framtida mark- och vattenanvändning. I centrum står samverkan som 

process så att berörda parter så som kommun, näringsliv, föreningsliv, allmänhet, olika 

nämnder och förvaltningar tillsammans fortsätter sträva i samma riktning. Politiken kan på 

detta sätt använda den fysiska planeringen som ett självklart verktyg för att omsätta strate-

gier för tillväxt i handling. I arbetet med fördjupningen finns krav på effektivitet bland 

annat därför att flera andra delar av ÖP står på tur för närmare planering. 
 
TILLVÄXTEN TAR MARK 

Tillväxttanken måste av nödvändighet förenas med hållbarhet och därmed vägs de behov 

som uppstår på kort sikt mot långsiktiga mål så att besluten samverkar på bästa sätt. Med 

hjälp av scenarier för Alunda kan olika grad av tillväxt och markanspråk diskuteras. En 

tillväxt som är hållbar på lång sikt innebär utmaningar eftersom utvecklingen av miljöer 

behöver ske ur flera perspektiv: det vanliga är att tala om ett socialt, ett ekologiskt och ett 

ekonomiskt perspektiv. I arbetet med en kommunal hållbarhetspolicy diskuteras planetära 

gränser, resurshushållning och kretslopp för att få samhällen och landskap att förbli 

levande i det långa loppet. 
 
ROLL I REGIONEN 

Tillväxtstrategin betonar betydelsen av att tydliggöra kommunens roll i regionen. Alunda 

har ett gynnsamt läge för att positionera Östhammars kommun i Storstockholms arbets-

marknadsregion med närheten till Uppsala och Arlanda. Från detta perspektiv kan vi se 

Alunda som porten till Östhammars kommun. Tillgängligheten med Arlanda bör särskilt 

beaktas. Det talas i tillväxtstrategin om att låta väg 288 fungera som en katalysator för till-

                                                 
2 Tillväxtstrategi Östhammars kommun 2020 (2015) 
3 RUS, Regionförbundet i Uppsala 
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växt och att utbyggnaden av boendemiljöer bör hanteras på ett strategiskt sätt. En fördju-

pad planering för Alunda är därför ett verktyg för kommunen att formulera en attraktiv 

bebyggelsestrategi. 
 
ATTRAKTIVA LOKALSAMHÄLLEN 

Bland strategierna för tillväxt talas uttryckligen om att stärka kommunen genom attraktiva 

lokalsamhällen, serviceorter och boendemiljöer och insatser för ”försköning” av ortsmiljö-

erna. Syftet är att skapa möjligheter för fler att bosätta sig i kommunen och upprätthålla en 

kontinuerlig befolkningsökning. Samspelet mellan byggnation av hus och gator, och 

utvecklingen av trädgårdar och sammanhängande grönstråk behöver konkretiseras. Även 

om Alunda tätort är liten så bör vi fundera över en stadsbyggnadsmodell som ger 

vägledning under en längre tid och som därmed skapar kontinuitet. Alunda har en specifik 

profil som tätort i en utpräglad jordbruksbygd med ett gott pendlingsläge. Turtätheten är 

god, men en god gestaltning behövs för det centrala stadsrummet med bussterminalen och 

en torgbildning. Det gäller att skapa förutsättningar för en mängd funktioner att kunna 

samexistera och på sikt utgöra ett centrum som attraherar människor i olika åldrar och med 

olika bakgrund. Detta kan locka nya entreprenörer att etablera sig på orten. En fördjupad 

planering för tätorten som helhet är nödvändig för samordningen av detaljplaner.  
 
FRAMTIDA HANDLINGSFRIHET FÖR TRANSPORTER 

I strategin för tillväxt talas om att förbättra tillgången på en bred arbetsmarknad genom 

satsningar på infrastruktur och kollektivtrafik som underlättar arbetspendling. Strategin 

nämner utvecklingen av nya pendlingsmöjligheter till och från kommunen, exempelvis 

med spårbunden kollektivtrafik, som har funnits i Alunda för länge sedan. I den fysiska 

planeringen är det strategiskt viktigt att reservera mark för spårbunden trafik för att ge 

framtida generationer handlingsfriheten även om en sådan satsning inte bär sig ekonomiskt 

under överskådlig tid. Spårbunden trafik anses generellt vara betydligt mindre miljöpåver-

kande än andra motsvarande färdmedel. En tätort som knyts till spårbunden infrastruktur 

innebär en grundligare etablering med fasta knutpunkter och stråk som viktiga stads-

byggnadselement. Denna stomme kan näringsliv, företagare och andra i sin tur etablera sig 

kring. 
 
ALUNDAS POTENTIAL FÖR ATTRAKTIVITET 

Alunda har en mycket intressant historia som kommer att synliggöras i arbetet med 

scenarierna. Under bronsåldern låg platsen vid ett strategiskt sund av havet på fastlandet 

som var väl skyddat från öppet hav innanför en storslagen skärgård. Tillväxtstrategin åter-

kommer till attraktivitetens betydelse för utvecklingen som i Östhammars kommun och 

Alunda handlar mycket om bevarande och utveckling av det som inte upplevs exploaterat. 

En finkänslighet för kombinationen av exploatering och bevarande kan göra att Alundas 

potential tas till vara. I utvecklingsstråk behöver vi kunna fläta exploatering och bevarande 

med varandra, vilket kräver ställningstaganden vad gäller olika avstånd och proportioner 
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av det byggda och det växande. Bevarande ska ses som en del i utveckling och i ett längre 

perspektiv är förvaltning, skötsel och underhåll avgörande för framgång. Fördjupningen 

ska därför ge övergripande vägledning om skötseln av vegetation som överensstämmer 

med en framväxande grönstrukturplan. Naturvärden, sociala upplevelsevärden och eko-

systemtjänster ligger till grund för omfattningen av gröna ytor i byggd miljö. 
 

I ÖP 2016 finns en beskrivning av Alunda som utvecklingskärna och en förslagskarta som 

underlag för en tätortsfördjupning. Kartan beskriver i huvudsak redan pågående plan-

arbeten och tidshorisonten är därför mycket kort. I kartan definieras ”befintligt planlagt 

område med gröna värden” som betyder att de gröna värdena måste uttryckligen beaktas i 

detaljplaneringen. Dessa ställningstaganden tas som utgångspunkt inför scenarioarbetet, 

men utgör ett exempel på en alltför oprecis vägledning i de fortsatta planproces-serna. En 

annan förutsättning att ta i beaktande är den nuvarande dricksvattenförsörjningen av 

Alunda som är starkt begränsad. I ÖP 2016 framgår att kapaciteten har slagit i taket och för 

att klara försörjningen av exempelvis 3000 invånare på orten så måste Gästrike vatten 

finna nya lösningar. En möjlighet kan vara att reglera vattenanvändningen genom att inte 

ta dricksvatten, utan gråvatten för spolning av toaletter. Här kan Tanums kommun vara en 

förebild. Läget är kritiskt eftersom den redan pågående detaljplaneringen kommer att ge 

utrymme för mer än vad det finns kapacitet till. Därför står vi inför behovet av och 

kostnader för en snar lösning för ytterligare dricksvattenförsörjning av Alunda, eller en 

starkt begränsad och restriktiv utbyggnad. Detta vägval är dimensionerande för andra 

behov så som platser inom förskola, skola, vård och omsorg, och ortens behov av 

avloppsrening. 
 
KONTINUITET GENOM PLANPROCESSEN GER SPELREGLER 

När det gäller förutsättningar för en stark utveckling av näringsliv och entreprenörskap 

talar tillväxtstrategin om en tydlig långsiktighet i relationen mellan kommunen och sam-

hället i övrigt. Här spelar översiktsplaneringen med tillhörande fördjupningar och den fort-

satta planprocessen med detaljplanering och bygglov en viktig roll för att bidra till 

kontinuiteten och konkretiseringen av tillväxtstrategin. Här har vi möjlighet att erbjuda 

tydliga spelregler som entreprenörer och näringslivet i stort kan förlita sig på. Det är 

begripligt att komplexa planprocesser tar tid och utmaningen är att skapa effektivitet som 

grundas på kunskap och ett demokratiskt förfarande. 
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PROJEKTFASER 

Planeringsprojektet har fem faser: 1) förarbeten, 2) samråd, 3) samrådsredogörelse med 

fortsatt planförfattande, 4) utställning och 5) antagande. Kontinuerligt ska 

miljökonsekvensbedömningar (MKB) integreras med de olika faserna (se figur 1). Därför 

ska vi hjälpas åt att under hela planperioden systematiskt notera tankar kring konsekven-

serna av olika förslag och idéer, och särskilt gällande miljön (loggbok med datum, ärende, 

konsekvenser). Översiktsplaner syftar till att ge vägledning inför beslut om framtida mark- 

och vattenanvändning. Planerna utvecklas enligt lag genom dialoger med berörda parter. I 

Alundas fall anses alla vara berörda som bor eller verkar i tätorten eller dess närhet. En 

geografisk avgränsning för Alundas influensområde behöver diskuteras i planeringen. I 

den första fasen (förarbeten) fastställs en viljeinriktning om huvuddragen för det fortsatta 

fördjupningsarbetet. Detta arbete startar med att formulera och illustrera tänkbara fram-

tidsutvecklingar, som används och vidareutvecklas i dialog med berörda parter. Planering 

och skisser är avsedda för att locka till tankar på olika lösningar. Behovet av 

faktainhämtning kommer att klargöras efterhand och kompletterande underlag kan behöva 

tas fram. Förarbetena avslutas med att KS fastställer en viljeinriktning om huvuddragen för 

planen. I en andra fas (samråd) fortsätter planförfattandet och formellt samråd genomförs. 

Därför tar denna fas tillsammans med efterföljande redogörelse, vanligen mest tid i 

anspråk (KS fastställer samrådshandlingar). I en fjärde fas (utställning) beaktas inkomna 

synpunkter från samrådet och ett planförslag ställs ut (KS fastställer 

utställningshandlingar). I en sista femte fas förbereds ett antagande i KF. 

 

 

 

 
Figur 1. Projektfaser som snabbast kan klaras inom ca. 1 – 1,5 år från start. 

  

utställning samråd antagande förarbeten 

MKB 

redogörelse 
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TIDSPLAN 

År 2017 2018 

kvartal 1 2 3 4 1 2 

KS-beslut  x x    x   x KF   
Projektplan        
MKB       
Dialog           
Kungörelse        

 

SAMRÅD 

 

        

Redogörelse        
Författande        
Kungörelse        

 

UTSTÄLLN. 

 

        

Utlåtande        
Antagande         
 

 

Sammanfattningsvis eftersträvar vi i arbetet med fördjupningen att: 

• samverka enligt den gemensamma värdegrunden utifrån begreppen ”öppenhet, 

engagemang, tillsammans och ansvar”, 

• medverka till ett ändamålsenligt landskap med bebyggelse som innehåller väl 

avvägda proportioner mellan byggnader, vegetation och infrastruktur, 

• främja goda miljöförhållanden och en långsiktig god hushållning med mark och 

vattenområden, energi och råvaror, 

• främja utvecklingen av en kulturellt stimulerande livsmiljö, 

• främja en lokal delaktighet i beslutsprocesser, 

• precisera ÖP som kontrakt mellan stat och kommun för att säkra statliga intressen, 

• vägleda detalj- och sektorsplanering, bygglovprövning och beslut enligt andra lagar 

än plan- och bygglagen, 

• skapa beredskap inför förändringar, säkerställa bevarandevärden och anlägga för-

valtningsperspektiv med övergripande skötselföreskrifter, 

• åstadkomma handlingsfrihet inför framtida beslut som inte kan eller bör avgöras 

nu. 
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