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 KALLELSE 
  
  
Nämnd Kommunstyrelsen 
  
Datum och tid 2017-03-21 Klockan 08:15 
  
Plats SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar  
  
Besök Nr ÄRENDELISTA Föredragande/inbjudna 
    
Från kl. 08:30 finns Lucia Bender närvarande för ev. frågor gällande ärendenummer 19 
Från kl. 11:30 finns Linn Sunnelid och Fredrik Borgelin närvarande för ev. frågor gällande ärendenummer, 8-9, 16-17 och 26 
Från kl. 11:30 finns även Marie Berggren närvarande för ev. frågor gällande ärendenummer 10-15 
    
08:15 1 Information från gemensamma nämnder och kommunala 

bolag 
 

 

 2 Information från Strategienheten om slutförvaret 
 

 

08:45 3 Eventuell avsiktsförklaring farledsfördjupning Hargs 
Hamn AB 

Curt Nilsson 
 
 

09:40 4 Rapport från nämnd/förvaltningar 
 

Håkan Dahlqvist 

10:00 5 Redovisning av revisorernas enkätundersökning Revision 
 

11:00 
 

6 Rapport från representant från överförmyndarnämnden 
 

Ida Hellrup 

 7 Medborgarlöfte 2017 för Östhammars kommun, antagande 
 

 

11:30 8 Budget 2018, flerårsplan 2019-2021 
 

Gunilla Jansson 

 9 Årsredovisning 2016, Östhammars kommun, godkännande 
 

 

 10 Verksamhetsberättelse och bokslut 2016, slutförvarsorga-
nisationen Östhammars kommun 
 

 

 11 Synpunkter inom tidig dialog för Havsplan Bottniska vi-
ken 
 

 

 12 Remiss av energikommissionens betänkande Kraftsamling 
för framtidens energi (SOU 2017:02) 
 

 

 13 Beslut om folkomröstning gällande slutförvar för använt 
kärnbränsle i Östhammars kommun 
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 14 Utseende av juridiskt ombud i prövningen av SKB:s ansö-
kan om tillstånd enligt miljöbalken till anläggningar som 
ingår i ett sammanhängande system för slutförvaring av 
använt kärnbränsle och kärnavfall (slutförvaret) 
 

 

 15 Yrkande från Östhammars kommun om åtgärder för 2+1-
väg på väg 288, sträckan Gimo-Börstil 
 

 

 16 Kommunalt borgensåtagande för lån till Östhammar vatten 
AB 
 

 

 17 Kapitalisering av Östhammar Vatten AB 
 

 

 
 

18 Kostnader för den gemensamma nämnden för kunskaps-
styrning 
 

 

 19 Kommunikationspolicy för Östhammars kommun, anta-
gande 
 

 

 20 Redovisning från samtliga förvaltningar, Intern kontroll-
plan 
 

 

 21 Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 
4, 2016 
 

 

 22 Representation bolagsstämma Visit Roslagen 
 

 

 23 Utvecklingsgruppernas verksamhetsberättelse för 2016 
 

 

 24 Anmälningsärenden 
 

 

 25 Delegationsbeslut 
 

 

 26 Arvoden till styrelsemedlemmar i Östhammar Vatten AB 
 

 

    
    
    
    
    
    
    
    

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 2017-02-28 
– 2017-05-02 redovisas. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
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3 Dnr KS-2017-158 Dpl 419 
 
Eventuell avsiktsförklaring farledsfördjupning Hargs Hamn AB 
 
Arbetsutskottets beslut 2017-02-21 
 
Ärendet utgår och tas upp vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 
2017-03-07. 
_____ 
 
Telefonmöte sker med Hargs Hamn AB:s vd Curt Nilsson som föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets beslut 2017-03-07 
 
Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 
 
Hargs Hamn AB:s vd Curt Nilsson inbjuds till kommunstyrelsens samman-
träde 2017-03-21 för att informera i ärendet. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2017-03-16 6 (36) 

 

  
 

4 Dnr KS-2017-1 Dpl 904 
 
Rapport från nämnd/förvaltningar 
 
Socialchef Håkan Dahlqvist rapporterar från socialnämnden och socialförvalt-
ningens verksamheter. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
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5 Dnr Dpl 
 
Redovisning av revisorernas enkätundersökning 
 
Revisionen besöker kommunstyrelsen för att lämna en redovisning av genom-
förd enkätundersökning. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
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6 Dnr KS-2017-1 Dpl 904 
 
Rapport från representant från överförmyndarnämnden 
 
Ida Hellrup, chef för överförmyndarnämnden rapporterar från överförmyndar-
verksamheten. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
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7  Dnr KS-2017-249 Dpl 901 
 
Medborgarlöfte 2017 för Östhammars kommun, antagande 
 
Handling G, KSAU 2017-03-15 
 
Samverkan mellan kommun och polis är nyckeln till ett framgångsrikt och effek-
tivt brottsförbyggande arbete. Ett viktigt instrument för detta är medborgarlöften. 
Det kan ses som ett komplement till de samverkansavtal som redan idag finns 
mellan kommun och polis. Medborgarlöftet ska bidra till att öka tryggheten och 
minska brottsligheten i området. 
 
Medborgardialoger har genomförts med kommuninvånare under hela året. Ofta 
har dessa gjorts i samband med olika former av möten mellan allmänhet och 
polis. Vi har därför en bra bild av vad kommunens innevånare uppfattar som 
trygghetsskapande åtgärder.  
 
För 2017 blir Medborgarlöftet att genomföra en Trygghetsvandring i ytterligare 
en ort. Den ort som känns mest angeläget är Gimo. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Polisen inbjuds till kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-21. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-03-15 
 
Kommunstyrelsen antar föreliggande medborgarlöfte 2017 för Östham-
mars kommun. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
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8  Dnr KS-2017-20 Dpl 042 
 
Budget 2018, flerårsplan 2019-2021 
 
Handling B 
 
Skatte- och bidragsprognos 2017-2021 föreligger. 
 
Ekonom Gunilla Jansson föredrar ärendet.  
 
Arbetsutskottets beslut 2017-03-15 
 
Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 
 
Gunilla Jansson inbjuds till kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-21 
för att informera i ärendet. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut  
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9 DnrKS-2017-18 Dpl 042 

Årsredovisning 2016, Östhammars kommun, godkännande 

Handling C, äggs ut separat 

Årsredovisning föreligger. 

Kommunstyrelsens beslut 
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10 Dnr KS-2017-209 Dpl 042 
 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2016, slutförvarsorganisationen Östhammars 
kommun 
 
Handling D 1-4 
 
Strategienheten informerar kommunstyrelsen om bokslut 2016 och verksam-
hetsberättelse för 2016 för slutförvarsorganisationen i Östhammars kommun.  
 
Bokslut och verksamhetsberättelse ska insändas till Strålsäkerhetsmyndigheten 
senast 31 mars.  
 
Kopia ska översändas till Länsstyrelsen i Uppsala län. 
 
Marie Berggren, chef för strategienheten föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-03-07 
 
Verksamhetsberättelse och bokslut verksamhetsåret 2016 för slutförvarsor-
ganisationen i Östhammars kommun godkänns.  
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
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11 Dnr KS-2016-923 Dpl 900 
 Dnr KS-2016-751 Dpl 901 
 
Synpunkter inom tidig dialog för Havsplan Bottniska viken 
 
Handling C 1-4, KSAU 2017-03-15 
 
Östhammars kommun har från Havs- och vattenmyndigheten fått ett första ut-
kast till havsplan för Bottniska viken, som ska gälla parallellt med kommunens 
ÖP och kommande kust-FÖP. Processen är en tidig dialog, lagstadgat samråd 
kommer genomföras höst vinter 2017/18. Kommunen får inom dialogen yttra 
oss till Länsstyrelsen, som samlat för fram kommunernas och regionens syn-
punkter. Östhammars kommun lämnar ytterligare synpunkter utöver de som 
sammanställts i ett PM av Länsstyrelsen från dialogmöte, där Östhammars 
kommun också deltog. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-03-15 
 
Östhammars kommun lämnar synpunkter i enlighet med strategienhetens 
skrivelse 2017-03-07. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut  
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12 Dnr KS-2017-94 Dpl 900 
 
Remiss av Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi 
(SOU 2017:02) 
 
2015 beslutade regeringen att tillsätta en kommission, i form av en parlamenta-
risk kommitté, för översyn av energipolitiken. Energikommissionens uppdrag är 
enligt direktivet att ta fram underlag för en bred överenskommelse om energipo-
litiken med särskilt fokus på förhållandena för elförsörjningen efter år 2025–
2030. 
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-
utredningar/2017/01/sou-20172/ 
 
Östhammars kommun är remissinstans och remissen ska besvaras senast  
2017-04-19. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-03-15 
 
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens arbetsutskott delegation att be-
svara remissen av Energikommissionens betänkande Kraftsamling för 
framtidens energi. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut  

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/01/sou-20172/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/01/sou-20172/
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13 Dnr KS-2017-245 Dpl 111 
 Dnr KS-2016-435 Dpl 531 
 
Beslut om folkomröstning gällande slutförvar för använt kärnbränsle i Östham-
mars kommun 
 
Handling E 1-3, KSAU 2017-03-15 
Handling E 
 
Östhammars kommun har sedan 1995 följt frågan om att upprätta ett slutförvar 
för använt kärnbränsle i Östhammars kommun. 
 
På olika sätt och i olika konstellationer har kommunen arbetat med att bygga 
kunskap hos sig själva och bland medborgarna genom att ställa frågor, begära 
klargörande och kompletteringar. 
 
För att ytterligare bredda beslutsunderlaget vill Östhammars kommun genom-
föra en folkomröstning i frågan. 
 
Utgångspunkten är att resultatet från en folkomröstning ska vara en del av flera 
underlag (folkomröstningsresultatet, SSM och MMD yttrande till regeringen 
samt kommunens egna yttranden) och rådgivande för kommunfullmäktiges slut-
liga ställningstagande i frågan från regeringen gällande tillåtlighet (den sk veto-
frågan). 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
 
Att föreslå Kommunfullmäktige besluta enligt följande: 

• Kommunfullmäktige beslutar att genomföra en rådgivande folkomröst-
ning gällande slutförvar för använt kärnbränsle efter huvudförhandlingen 
i MMD 

• Kommunfullmäktige beslutar att den exakta tidpunkten för folkomröst-
ningen avgörs av tidpunkten för huvudförhandlingen i MMD och att be-
slut tas vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-06-13 om ovanstå-
ende är uppfyllt 

• Frågeställningen i folkomröstningen ska vara 
 

Tycker du att Östhammars kommun ska tillåta ett slutförvar för använt kärn-
bränsle i Forsmark? 

- Ja 
- Nej 
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Övriga formella beslut gällande folkomröstning tas i samband med att tidpunkt 
fastställs. 
 
Yrkande 
 
Pär-Olof Olsson (M) yrkar avslag på förslaget i enlighet med yttrande daterad 
2017-03-15.  
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på yrkande och finner att kommunstyrelsens ar-
betsutskott avslår Pär-Olof Olssons (M) yrkande. 
 
Arbetsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt följande: 
 

• Kommunfullmäktige beslutar att genomföra en rådgivande folkom-
röstning gällande slutförvar för använt kärnbränsle. Folkomröstning 
kommer att ske efter avslutad huvudförhandlingen och Mark- och 
miljödomstolens yttrande till Regeringen 

• Kommunfullmäktige beslutar att den exakta tidpunkten för folkom-
röstningen avgörs av tidpunkten för huvudförhandlingen i MMD 
och att beslut tas vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-06-13 
om ovanstående är uppfyllt 

• Frågeställningen i folkomröstningen ska vara 
 

Tycker du att Östhammars kommun ska tillåta ett slutförvar för använt 
kärnbränsle i Forsmark? 

- Ja 
- Nej 

Övriga formella beslut gällande folkomröstning tas i samband med att tid-
punkt fastställs. 
 
Pär-Olof Olsson (M) reserverar sig mot förslaget till förmån för eget yr-
kande. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag 
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14 Dnr KS-2017-219 Dpl 911 
 
Utseende av juridiskt ombud i prövningen av SKB:s ansökan om tillstånd enligt 
miljöbalken till anläggningar som ingår i ett sammanhängande system för slut-
förvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall (slutförvaret) 
 
För närvarande pågår prövning av slutförvaret i mark- och miljödomstolen vid 
Nacka tingsrätt, mål M 1333-11. Målet inleddes i mars 2011 när SKB lämnade 
in ansökan. Därefter har Östhammars kommun yttrat sig vid ett flertal tillfällen, 
både över miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och över ansökan i sak. 
Mark- och miljödomstolen planerar nu för huvudförhandling i målet. Då målet 
är mycket omfattande och komplext och det även under huvudförhandlingen kan 
uppkomma frågor av juridisk art att ta ställning till, exempelvis frågor rörande 
kommunens vetorätt, nya förslag till villkor och åtaganden samt övriga frågor 
som är svåra att helt förutse, är det lämpligt att kommunen företräds av juridiskt 
ombud i målet.  

 
Advokaten Malin Wikström har arbetat med miljöprövningar av olika slag sedan 
år 2003 och har mycket processvana. Hon har bland annat varit huvudombud i 
prövningen av Stockholm Arlanda Airport som också var av mycket stor omfatt-
ning och komplexitet och med inslag av politiska dimensioner, inte minst då 
verksamheten tidigare varit föremål för tillåtlighetsprövning av regeringen. Flera 
dagar långa huvudförhandlingar genomfördes i både mark- och miljödomstolen 
och Mark- och miljööverdomstolen. Vid förhandlingarna deltog ett stort antal 
aktörer, både kommuner och myndigheter samt privatpersoner.  
 
Arbetsutskottets förslag 2017-03-15 
 
Kommunstyrelsen föreslås utse advokaten Malin Wikström, Front Advoka-
ter AB, att som juridiskt ombud representera Östhammars kommun i 
prövning av SKB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till anläggning-
ar som ingår i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt 
kärnbränsle och kärnavfall (slutförvaret). 
______ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
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15 Dnr KS-2015-848 Dpl 440 
 
Yrkanden från Östhammars kommun om åtgärder för 2+1-väg på väg 288, 
sträckan Gimo-Börstil 
 
Väg 288 är Östhammars kommuns navelsträng in i storstadsregionen, Mälardals-
regionen och Uppsala. Enbart Östhammars kommun saknar spårbunden trafik i 
länet. Vägen har uppgraderats till en 2+1 väg (100 km/h) från Uppsala till 
Alunda och på sträckan Alunda - Gimo är nu vägarbetena i full gång. De beräk-
nas vara färdiga under 2017. 
 
Väg 288 har en helt avgörande roll och styrka för kommunmedborgarnas rörlig-
het i regionen. Kommunen har arbetskraftsbrist i ett flertal yrken och på väg 288 
sker ca 5000 pendlarrörelser per dag till och från Östhammars kommun. Stora 
företag för regionen (tex Sandvik Coromant AB, Vattenfall och Forsmark och 
ISS), Östhammars kommun samt hela besöksnäringen, framför allt sommartid i 
kustområdet,  är exempel på arbetsmarknader inom räckhåll. SLU har sitt kust-
lab i kommunen. Akademiska sjukhuset i Uppsala är exempel på en stor motta-
gare av arbetskraft från kommunen. Kollektivtrafikförvaltningen gör gemensam 
satsning med regionen och kommunen för att öka kollektivtrafikresandet som är 
en förutsättning för en ökad takt på hållbar utveckling på kort som på lång sikt. 
En snabb, smidig och framtidsorienterad resväg för pendlare är en mycket vik-
tigt framgångsfaktor. 
 
Tillgången till djuphamnar i Stockholm gör att Hargshamn ökar i betydelse för 
Mälardalsregionen men också för Stockholmsregionen nu och lång tid framöver.  
Men här finns också möjligheter till billigare boenden som gör det attraktivt att 
pendla om vägen är bra hela vägen.  
 
I en region i expansion som region Uppsala är det nödvändigt att ha en bredd på 
såväl arbetsmarknad som boenden för att kunna tackla de utmaningar vi står 
inför i framtiden tillsammans. Snabba och funktionella samband är då avgö-
rande. Väg 288 binder samman två expansiva orter (Alunda och Östhammar) i 
Östhammars kommun med Uppsala. Gimo som gymnasieort och med Sandvik 
Coromant AB är en ytterligare en ort på sträckan av betydelse. 
 
Det pågår en prövning av en etablering av ett slutförvar för använt kärnbränsle i 
kommunen som även det kommer att behöva arbetskraft och kompetenser från 
många olika håll. Det slutförvar som redan idag finns i drift genererar en an-
märkningsvärd mängd besökare årligen. 
 
Östhammar kommuns Tillväxtstrategi pekar ut viktiga utvecklingsstrategier för 
tillväxt. Kontinuerlig befolkningsökning och en stark ambition att bli en del av 
Uppsala/Stockholmsregionen. Vi skruvar nu tydligt upp vår tillväxtambition och 
åtar oss att se till att det byggs 3000 nya bostäder i stråket från Alunda till Öre-
grund.  
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För att detta ska lyckas måste vägen byggas om i hela sin sträckning från Gimo 
till Börstil, för att minska pendlingstiderna som beskrivs ovan. 
 
Att INTE göra hela sträckningen på väg 288 mellan Uppsala-Östhammar till en 
2+1-väg där så är möjligt på kvarvarande sträcka skulle vara mycket olyckligt 
för den expansiva region Uppsala. 
 

• Östhammars kommun yrkar därför att Trafikverkets förslag om en 2+1-
väg på sträckan Gimo-Börstil ska inarbetas i den nya länstransportpla-
nen. 

 
• Östhammars kommun förutsätter att region Uppsala tar ansvar för att 

avsätta de medel som behövs för att realisera en 2+1-lösning Gimo-
Börstil i den nya länstransportplanen. 

 
• I de delar av finansieringen för en 2+1-väg Gimo-Börstil, som inte täcks 

av nya samt redan idag avsatta medel i länstransportplaner, kan Östham-
mars kommun tänka sig att gå in i en diskussion om medfinansiering. 

 
Marie Berggren, chef för strategienheten föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-03-15 
 
Östhammars kommun yrkar om åtgärder för 2+1-väg på väg 288, sträckan 
Gimo-Börstil i enlighet med ovanstående. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
______ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
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16 Dnr KS-2017-242 Dpl 045 
 
Kommunalt borgensåtagande för lån till Östhammar vatten AB  
 
Bakgrund 
Östhammars kommun har beslutat att sammanföra VA-verksamheten som bed-
rivs i egen regi med bolaget Gästrike vatten AB. Gästrike vatten AB är ett bolag 
som bildats och ägs av Gävle, Hofors, Ockelbo samt Älvkarleby kommun. 
Gävle kommun är största ägare. Bolaget handhar distribution och drift av ägar-
kommunernas VA-verksamhet.  
 
För att Östhammars kommun ska kunna sälja VA-verksamheten till Gästrike 
vatten AB måste den först föras över till ett bolag, Östhammar vatten AB. Detta 
bolag kommer i sin tur att säljas till Gästrike vatten AB och därmed bli ett dot-
terbolag inom Gästrike vattenkoncernen. Även efter försäljningen till Gästrike 
vatten kommer Östhammars kommun att behålla kontrollen över dotterbolaget 
genom en ”gyllene” aktie.  
 
För att kunna finansiera köpet av kommunens VA verksamhet måste Östhammar 
vatten AB låna upp köpeskillingen. För att kunna ta upp lån behöver bolaget en 
borgensman. Det belopp som Östhammar vatten lånar upp för att finansiera kö-
pet av kommunens VA-verksamhet är i dagsläget cirka 160 mnkr. I och med 
köpet kommer kommunens låneskuld att amorteras ned med lika mycket. I prak-
tiken kommer borgensåtagandet inte att påverka kommunens ekonomiska risk. 
Det enda som ske är att lånet byter låntagare från Östhammas kommun till Öst-
hammar vatten AB. 
 
För att Östhammar vatten AB ska kunna ta ytterligare lån i framtiden föreslås att 
kommunen borgar för lån på upp till tvåhundra miljoner kronor. Borgensavgiften 
som bolaget betalar till kommunen föreslås bli 0,2 % av lånebeloppet. Om kre-
ditkostnaden för Östhammars kommun påverkas i och med borgensåtagandet ska 
kommunen ha rätt att påföra dessa kostander på Östhammar vatten AB. 
 
Ekonom Fredrik Borgelin föredrar ärendet. Teknisk chef Annila Bexelius och 
ekonom Fredrik Hübinette medverkar.  
 
Arbetsutskottets förslag 2017-03-15 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

• Östhammar kommun går i borgen såsom för egen skuld för lån som 
Östhammars vatten AB upptar för att finansiera VA verksamet om 
högst 200 000 000 kr (tvåhundra miljoner kronor) 

• Östhammar vatten AB betalar en årlig borgensavgift till Östham-
mars kommun om 0,2 %. Borgensavgiften ska beräknas på det låne-
belopp som bolaget har per den 1 januari varje verksamhetsår. 

_____ 
 



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2017-03-16 21 (36) 

 

  
 

Kommunstyrelsens förslag 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2017-03-16 22 (36) 

 

  
 

17 Dnr KS-2017-248 Dpl 041 
 
Kapitalisering av Östhammar Vatten AB, information 
 
Föreslås att ett tillskott om 10 miljoner kronor förs över till Östhammar vatten 
AB från Östhammars kommun. Kapitalet tillskjuts för att täcka och säkra för 
eventuella framtida förluster i bolaget. 
 
Teknisk chef Annila Bexelius föredrar ärendet. Ekonom Fredrik Hübinette och 
ekonom Fredrik Borgelin medverkar. 
 
Arbetsutskottets beslut 2017-03-15 
 
Ärendet behandlas på extra arbetsutskotts sammanträde 2017-03-20, inför 
kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-21. 
_____ 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-03-20 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2017-03-16 23 (36) 

 

  
 

18 Dnr KS-2017-255 Dpl 040 
 
Kostnader för den gemensamma nämnden för kunskapsstyrning 
 
Handling F 
 
Frågor har uppstått kring fördelning av kostnader för den gemensamma nämn-
den för kunskapsstyrning. 
Hur mycket ska Region Uppsala respektive länets kommuner svara för? 
 
I samband med regionförbundets avveckling försvann vår kostnad för medlem-
skapet. Ett finansieringsansvar finns för den nya nämnden. 
Kostnaden beräknas till 305 tkr för år 2017. I samband med budget avsattes 200 
tkr på kommunstyrelsens konto.  
Kommunstyrelsen har att fatta ett finansieringsbeslut om ytterligare 105 tkr to-
talt 305 tkr. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-03-07 
 
Medlen om 105 tkr för att finansiera den nya gemensamma nämnden för 
kunskapsstyrning täcks inom ramen för kommunstyrelsens budget. 
 
Posten ska särskilt beaktas i budget inför 2018. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2017-03-16 24 (36) 

 

  
 

19 Dnr KS-2017-2 Dpl 003 
 
Kommunikationspolicy för Östhammars kommun, antagande 
 
Handling G 
 
Marknads- och kommunikationsenheten har tagit fram ett förslag till en ny 
kommunikationspolicy för Östhammars kommun. Denna policy anger ett antal 
huvudregler och riktlinjer för all information och kommunikation som kommu-
nen gör. Dokumentet ersätter Policyn för informationsverksamheten med dnr 
2007KS235. 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att remittera reviderad kommunikationspolicy till 
samtliga förvaltningar. 
 
Eventuella synpunkter på policyn ska skickas till kommunstyrelsen senast 2017-
02-10. 
 
Kommunikationschef Lucia Bender föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets beslut 2017-01-10 
 
Ärendet lämnas för fortsatt beredning, utifrån förda diskussioner.  
 
Kommunikationspolicyn lämnas till kommunfullmäktige 2017-04-25 för anta-
gande. 
_____ 
 
Ny version av kommunikationspolicy föreligger. 
 
Kommunikationschef Lucia Bender föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Reviderad kommunikationspolicy remitteras till samtliga förvaltningar. 
 
Remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2017-02-28.  
_____ 
 
Marknad- och kommunikationsenheten har nu sammanställt förvaltningarnas 
remissvar på tidigare utskickat förslag på ny kommunikationspolicy. Samman-
ställningen bifogas. 
 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2017-03-16 25 (36) 

 

  
 

Kommunikationschef Lucia Bender föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Sammanställningen förtydligas, i enlighet med förda diskussioner inför 
kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-21. 
 
Arbetsutskottets förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreliggande 
kommunikationspolicy för Östhammars kommun. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2017-03-16 26 (36) 

 

  
 

20 Dnr KS-2016-976 Dpl 003 
 
Redovisning intern kontrollplan 2016, samtliga förvaltningar 
 
Handling B, KSAU 2017-03-15 
 
Kontrollrapporter från barn- och utbildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, 
socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden och tekniska utskottet föreligger. 
 
Arbetsutskottets beslut 2017-03-15 
 
Arbetsutskottet har tagit del av förvaltningarnas redovisningar, intern kon-
trollplan 2016 och överlämnar redovisningarna till kommunstyrelsen. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
 
 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2017-03-16 27 (36) 

 

  
 

21 Dnr SN-2016-152  Dpl 701 
 Dnr KS-2016-525 Dpl 701 
 
Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 4, 2016 
 
Handling H 
 
Redovisas statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § 
Socialtjänstlagen (SoL) och 9 § Lagen om stöd och service till vissa funktions-
hindrade (LSS) under perioden 2016-10-01 – 2016-12-31. Rapporten överläm-
nas till 
kommunfullmäktige i enlighet med 16 kap. 6 h § respektive 28 h § LSS. 
 
Socialnämndens beslut 2017-02-22 
 
Statistikrapporten överlämnas till kommunfullmäktige. (Bilaga 2). 
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2017-03-16 28 (36) 

 

  
 

22 Dnr KS-2017-208 Dpl 911 
 
Representation bolagsstämma Visit Roslagen 
 
Kommunstyrelsen har att utse Östhammars kommuns representant på Visit Ro-
slagens bolagsstämma för 2017. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg (C) utses som kommu-
nens representant i Visit Roslagens bolagsstämma 2017. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-03-07 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utse Jacob Spangenberg 
(C) som ordinarie och Margareta Widén Berggren (S) som ersättare till 
Visit Roslagen bolagsstämma fr.o.m. 2018 och tillsvidare. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2017-03-16 29 (36) 

 

  
 

23 Dnr KS-2017-190 Dpl 042 
 
Utvecklingsgruppernas verksamhetsberättelse för 2016 
 
Handling I 1-8 
 
Verksamhetsberättelser föreligger från  

• Norrskedika bygdens Utvecklingsgrupp 
• Ekeby bygdegårdsförening 
• Gräsö Skärgårdsråd 
• Söderöns utvecklingsgrupp 
• Alunda utvecklingsgrupp 
• Öregrunds utvecklingsgrupp 
• Österbybruks utvecklingsgrupp 
• Harg/Hargshamns utvecklingsgrupp 

 
Kommunstyrelsens beslut  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2017-03-16 30 (36) 

 

  
 

24 a)  Dnr KS-2017-1 Dpl 904 
 
Anmälningsärende 
Personalförsörjning och planering inom äldreomsorgen 
 
Handling J 1-2 
 
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en gransk-
ning av personalförsörjningen och planeringen inom äldreomsorgen. Gransk-
ningen ingår i revisionsplan för år 2016 
 
Socialnämndens yttrande § 27/2017-02-22 föreligger. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2017-03-16 31 (36) 

 

  
 

24 b) Dnr KS-2017-1 Dpl 904 
 
Anmälningsärende, Överförmyndarnämnden i Uppsala län. Antagen delegat-
ionsordning 
 
Handling K 
 
Överförmyndarnämnden i Uppsala län har 2017-0123 beslutat att anta förelig-
gande delegationsordning. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2017-03-16 32 (36) 

 

  
 

24 c) Dnr KS-2017-1 Dpl 904 
 
Anmälningsärende, Överförmyndarnämnden i Uppsala län. Antagen gransk-
ningsinstruktion för överförmyndarförvaltningen 
 
Handling L 
 
Överförmyndarnämnden i Uppsala län har 2017-01-23 beslutat att anta förelig-
gande granskningsinstruktion. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2017-03-16 33 (36) 

 

  
 

24 d) Dnr KS-2017-1 Dpl 904 
 
Anmälningsärende, Överförmyndarnämnden i Uppsala län. Remissyttrande över 
revisionsrapport 
 
Handling M 
 
Kommunstyrelsen har 2017-01-24 tagit del av den granskning av överförmyn-
darförvaltningens verksamhet som KPMG har gjort på uppdrag av kommunre-
visionen i Uppsala.  
 
Överförmyndarnämnden i Uppsala län har 2017-02-20 beslutat att lägga yttran-
det till handlingarna. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2017-03-16 34 (36) 

 

  
 

25 a) Dnr KS-2016-906 Dpl 993 
 
Delegationsbeslut, medel till utvecklingsprojekt 
 
Beslut om medel till utvecklingsprojekt enligt följande har fattats 
 
Sökande  Beslutsdatum Belopp 
 
Öregrunds utvecklingsgrupp  2017-02-23  Avslag 
Gräsö Skärgårdsråd  2017-02-23  32 000 kr 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
 
 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2017-03-16 35 (36) 

 

  
 

25 b) Dnr KS-2017-169 Dpl 020 
 
Delegationsbeslut, personalfrågor 
 
Lednings- och verksamhetsstöd rapporterar: 
 
Uppsägning, barnskötare på grund av personliga skäl, 2017-01-17 
Uppsägning, undersköterska på grund av personliga skäl, 2017-01-17 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
 
 
 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2017-03-16 36 (36) 

 

  
 

26 Dnr KS-2017-246 Dpl 024 
 
Arvoden till styrelsemedlemmar i Östhammar Vatten AB 
 
Föreslås att arvoden till styrelsemedlemmar i Östhammar vatten AB följer arvo-
den inom Gästrike vatten koncernen, d.v.s. arvoden till styrelsemedlemmar i 
Östhammar vatten AB utgår efter samma principer som till övriga bolag som 
ingår i Gästrike Vatten AB. 
 
Teknisk chef Annila Bexelius föredrar ärendet. Ekonom Fredrik Hübinette och 
ekonom Fredrik Borgelin medverkar. 
 
Arbetsutskottets beslut 2017-03-15 
 
Ärendet utgår. 
_____ 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-03-20 
 
Kommunstyrelsens beslut 



Aktuellt i slutförvarsfrågan 2017-03-22 
Rapport från Strategienheten till KS  
Perioden 2017-02-28 – 2017-05-02 

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. 
Domstolen har nu gett SKB möjlighet att yttra sig över sin syn på den fortsatta 
handläggningen av målen samt bemöta de synpunkter som inkommit i hamnmålet. Sista 
svarsdag för SKB är den 15 mars. Domstolen förväntas fatta beslut om ny tidplan för 
handläggning under våren.  

Övrig aktuell information 
Den 23 februari överlämnade kärnavfallsrådet sin kunskapslägesrapport för 2017 till 
miljöminister Karolina Skog. Årets tema är ”Kärnavfallet – en fråga i ständig 
förändring”. Förutom att ge en bild av Kärnavfallsrådets verksamhet under 
2016  beskriver rapporten bland annat hur kraven på ett slutförvar för använt kärnbränsle 
har växt fram i Sverige, framtidsscenarier för slutförvarsprojektet,  fortsatta politiska 
utmaningar, en ny generation kärnkraftsreaktorer (Gen-IV) och organisatoriska 
utmaningar för slutförvarsprojektet.  

Två öppna möten anordnats av referensgruppen under mars-april, dels om Jordbävningar 
i Gimo den 23 mars kl. 18:00 och dels om klimatutveckling den 26 april kl. 18:00. Mer 
information finns på www.slutforvarforsmark.se där seminariet om jordbävningar 
också webb-sänds. 

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 2017-03-21 
1 av 1

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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Medborgarlöfte för Östhammars kommun 2017 

 

Samverkan mellan kommun och polis är nyckeln till ett framgångsrikt och 
effektivt brottsförbyggande arbete. Ett viktigt instrument för detta är 
medborgarlöften. Det kan ses som ett komplement till de samverkansavtal som 
redan idag finns mellan kommun och polis. Medborgarlöftet ska bidra till att att 
öka tryggheten och minska brottsligheten i området. 
 
 
Medborgardialoger har genomförts med kommuninvånare under hela året.  
Ofta har dessa gjorts i samband med olika former av möten mellan allmänhet 
och polis. Vi har därför en bra bild av vad kommunens innevånare uppfattar 
som trygghetsskapande åtgärder.  
 
Medborgarlöftet för 2016 var följande: 
 
Att det skulle genomföras gemensamma trygghetsvandringar i Alunda och 
Österbybruk med företrädare från kommunen, polisen och andra berörda.  
 
Dessa trygghetsvandringar har genomförts och vi har också gjort en uppfölj-
ning av genomförda åtgärder.  
 
För 2017 blir Medborgarlöftet att genomföra en Trygghetsvandring i yt-
terligare en ort. Den ort som känns mest angeläget är Gimo. 
 
Det bör också göras förnyade uppföljningar av de åtgärder som ännu inte är 
genomförda i Alunda och Österbybruk.   
 
 
Uppföljning: 
 
Ska göras fortlöpande i forumet Trygg i Östhammar. 
 

Handling G, KSAU 2017-03-15 
Sidan 1 av 2



   

   
 
 

Utvärdering: 
 
Ska göras årsvis 
 
 
 
Östhammar…………….. 
 
 
 
 
Jakob Spangenberg                                  Niklas Hållkvist 
Ordförande, kommunstyrelsen                 Chef LPO Norduppland       
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Uppdaterad: 2017-02-23
SKL:s prognos: 2017-02-16
Antal invånare: 2017-02-14 21 785
Antal invånare Budget/plan 2017 21 650 21 750 21 850 21 950 22 050
Antal invånare Fastställt/prognos 21 775 21 875 21 975 22 075 22 175

Fastställt Prognos Prognos Prognos Prognos
ÅR 2017 2018 2019 2020 2021
Eget skatteunderlag 47 246 48 352 50 065 51 471 53 098

Garanterat skatteunderlag 55 441 56 415 Differens detalj 58 030 59 725 61 576

Underlag för inkomstutjämning 7 941 8 063 jämfört med 7 966 8 254 8 477
Kommunens skattesats 21,69 21,69 Före- Budget 21,69 21,69 21,69
Länsvis skattesats 19,14 19,14 gående plan 19,14 19,14 19,14

MKR MKR prognos 2017 MKR MKR MKR
Skatteinkomst före utjämning 1 024,8 1 048,8 4,0 -1,0 1 085,9 1 116,4 1 151,7
Inkomstutjämning 152,0 154,3 0,6 11,6 152,5 158,0 162,3
Kostnadsutjämning -19,0 -19,1 -3,0 -5,3 -19,2 -19,3 -19,4
Regleringsbidrag/avgift -0,2 -3,7 -0,6 -0,2 -5,6 -7,9 -9,3
Fastighetsavgift 51,5 52,5 0,0 0,5 56,5 57,5 58,5
LSS utjämning -22,8 -22,9 0,0 0,1 -23,0 -23,1 -23,2

SKATTER, BIDRAG OCH UTJÄMNING 1 186,2 1 209,8 1,1 5,6 1 247,0 1 281,6 1 320,6
Korrigerad slutavräkning 2016 0,9
Slutavräkning 2017 -6,6
SUMMA 1 180,5 1 209,8
SKL:s prognos 2016-12-21 1 176,8 1 208,8 1 246,0 1 282,2

DIFFERENS 3,7 1,1 1,0 -0,6 1 320,6
Budget/plan KF 2016-11-15 1 171,3 1 204,2 1 243,3 1 279,1

DIFFERENS 9,2 5,6 3,7 2,5

1 182,3 1 215,2 1 255,6 1 292,6

1 186,1 1 215,5 1 251,1 1 284,0

Skatte- och bidragsprognos
 2017 - 2021

Inkl Kommunens del av 10 mrdr 
ej i påsen ovan

Total Budget/plan 2016-11-15 inkl del 
10 mrdr

Handling F, KSAU 2017-03-15 
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Gem Uppräkning
Budget Korr Växling satsn Förändr Budget

Intern från 2,0% Gemen-
2017 ränta m förv 2017 enl plan 2,0% sam satsn. 2018

Kommunstyrelse -170 094 8 000 10 901 10 210 4 006 -25 869 -12 110 -174 956
Gemensamma satsningar 0 7 017 -25 869 -12 110 -30 962
Utvecklings- och strukturfond -1 800 8 000 0 6 200
  varav Planpott -500 -500
  varav inkluderande arbetsmarknad -1 000 -1 000

Kommunstyrelsens kontor -119 701 0 11 231 8 810 -1 757 0 0 -101 417
      Politik -7 778 -600 -8 378

      Stab -10 983 -10 983

      Strategi -6 690 2 250 -4 440

      Gem Överförmyndarnämnd -1 558 -112 -1 670

      Gem Räddningstjänstnämnd -22 940 -580 -23 520

      Lednings- och verksamhetsstöd -28 157 5 540 -465 -23 082

      It-kontor -12 210 1 020 -11 190

      Tillväxtkontor -10 415 -10 415

      EAS Enheten för arbete och sysselsättn -18 970 11 231 -7 739
Teknisk förvaltning -48 593 -330 1 400 -1 254 -48 777
Bygg- och miljönämnd -6 590 763 -5 827
Kultur- och fritidsnämnd -37 304 330 -2 125 -39 099
Barn- och Utbildningsnämnd -521 945 1 900 -2 500 -522 545
Socialnämnd          -414 810 -11 231 -5 000 -431 041
Finansförvaltning mm -25 561 -1 000 -26 561
Netto Internränta 23 632 -8 000 15 632
SUMMA DRIFTSKOSTNAD -1 152 672 0 0 12 110 -5 856 -25 869 -12 110 -1 184 397
Skatter och bidrag 1 182 321 32 880 266 1 215 467
Räntor, netto -6 000 -500 -6 500
ÅRETS RESULTAT 23 649 0 0 12 110 26 524 -25 869 -11 844 24 570

0 2,02%

Ramökning 2,0% alt 1,5% alt 
2,5%

Förändring från 2% uppräkn

Handling F, KSAU 2017-03-15 
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2018 2019 2020 2021
Ramökning 2,0% alt 1,5% alt 2,5% Enl. Förslag Uppr 1,5 o 2,5% Enl. Förslag Uppr 1,5 o 2,5% Förslag Uppr 1,5 o 2,5%

Budget plan Rev. Budget plan Rev. Budget Rev. Budget
Kommunstyrelse -174 956 -5 806 0 -180 762 -3 340 0 -184 102 -2 430 -186 532
Gemensamma satsn/besparing -30 962 -3 992 -34 954 -2 230 -37 184 -2 230 -39 414
Utvecklings- och strukturfond 6 200 6 200 6 200 6 200
Kommunstyrelsens kontor -101 417 0 0 -101 417 600 0 -100 817 600 -100 217
      Politik -8 378 -8 378 600 -7 778 600 -7 178
      Stab -10 983 -10 983 -10 983 -10 983
      Strategi -4 440 -4 440 -4 440 -4 440
      Gem Överförmyndarnämnd -1 670 -1 670 -1 670 -1 670
      Gem Räddningstjänstnämnd -23 520 -23 520 -23 520 -23 520
      Lednings- och verksamhetsstöd -23 082 -23 082 -23 082 -23 082
      It-kontor -11 190 -11 190 -11 190 -11 190
      Tillväxtkontor -10 415 -10 415 -10 415 -10 415
      EAS Enheten för arbete och sysselsä -7 739 -7 739 -7 739 -7 739

Teknisk förvaltning -48 777 -1 814 -50 591 -1 710 -52 301 -800 -53 101
Bygg- och miljönämnd -5 827 -5 827 -5 827 -5 827
Kultur- och fritidsnämnd -39 099 -39 099 -39 099 -39 099
Barn- o utbildningsnämnd -522 545 -4 600 -527 145 -4 000 -531 145 -531 145
Socialnämnd          -431 041 -431 041 -431 041 -431 041
Finansförvaltning -26 561 -1 000 -27 561 -1 000 -28 561 -1 000 -29 561
Internränta 15 632 15 632 15 632 15 632
Uppräkning -26 662 -54 083 -79 951
SUMMA -1 184 397 -11 406 0 -1 222 465 -8 340 0 -1 258 226 -3 430 -1 287 524
Skatter och bidrag 1 215 467 40 375 -4 780 1 251 062 37 001 -4 051 1 284 012 36 597 1 320 609
Räntor, netto -6 500 -1 500 -8 000 -500 -8 500 -8 500
ÅRETS RESULTAT 24 570 27 469 -4 780 20 597 28 161 -4 051 17 286 33 167 24 585
Varav extra statsbidrag 5 633 4 020 2 410 0
Diff mot 2% finansiellt resultatmål -4 424 -8 394 -1 827
Finansiellt resultatmål: 2% av skatter och bidrag 25 021 25 680 26 412
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Verksamhetsberättelse 2016 
 
för Östhammars kommuns slutförvarsorganisation arbete inför beslut om ett 
eventuellt slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark samt utbyggnad av be-
fintligt slutförvar för låg- och medelaktivt driftavfall (SFR) 
 
Verksamhetsberättelsen består av två huvuddelar. Den första delen beskriver 
kortfattat verksamheten som kommunen bedrivit inom ramen för slutförvarsor-
ganisationen under 2016. Den andra delen består av bilagor som mer detaljerat 
beskriver verksamheten under året.  

Inledning  
Östhammars kommun har följt Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) 
platsundersökning och planering för att bygga ett slutförvar för använt kärn-
bränsle under flera år. I juni 2011 beslutade SKB att man skulle lämna in en 
ansökan om byggnation och drift av ett slutförvar för använt kärnbränsle i 
Forsmark. I slutet på januari 2016 kungjorde mark- och miljödomstolen ansö-
kan vilket innebar att ansökan betraktas innehålla tillräckligt för att prövad av 
domstolen. Ansökan granskas först av myndigheterna; mark- och miljödomsto-
len i Nacka (MMD) och Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) som avger yttrande 
över ansökan till regeringen. Östhammars kommun har därefter en viktig roll. 
Det krävs ett beslut av kommunfullmäktige om man kan acceptera en lokali-
sering av slutförvaret för använt kärnbränsle i vår kommun, med de förutsätt-
ningar som SKB anger i sin ansökan, samt med de yttranden och synpunkter 
som MMD och SSM framställer till regeringen. Med detta som bakgrund har 
kommunfullmäktige (KF) en organisation för att granska och informera om 
SKB:s ansökan ur ett kommunalt perspektiv för att förbereda sig själva och 
allmänheten inför regeringens fråga.  
 
Motsvarande hantering har Östhammars kommun för prövningen av SKB:s an-
sökan till myndigheterna om tillstånd till utökad verksamhet vid anläggningen för 
slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) mm i Forsmark som inlämnades 
19 december 2014. 
 
I slutet av 2016 ställde mark- och miljödomstolen frågan till inblandade parter hur 
de ser på en samprövning av dessa båda mål, men även två mål gällande prövning 
av hamnverksamhet samt artskyddsdispens i Forsmark som båda anknyter till de 
stora målen. 
 
Syftet med projektorganisationen är att: 

• SKB:s ansökan ska granskas på ett för kommunen ändamålsenligt sätt. 
• Myndigheternas granskning ska belysas så att förtroendevalda och med-

borgare i kommunen ska känna förtroende för processen.  
 
Målen med kommunens arbete är: 

• Att förbereda kommunfullmäktiges remissyttranden till Strålsäkerhets-
myndigheten och mark- och miljödomstolen. 

• Att informera förtroendevalda och allmänhet om kommunens arbete. 
• Att förbereda kommunfullmäktige inför veto-beslutet. 
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Kommunstyrelsen leder kommunens arbete i slutförvarsfrågan. Till sitt stöd har 
kommunstyrelsen en slutförvarsorganisation som skapades i anslutning till 
SKB:s platsval 2009, bestående av en säkerhetsgrupp (SÄK-grupp), en miljö-
konsekvensbeskrivningsgrupp (MKB-grupp) och en referensgrupp (REF-grupp) 
som ansvarar för att förtroendevalda ska få  tillräcklig utbildning och informat-
ion om SKB:s och granskande myndigheters arbete, både MMD och SSM. ! 
januari 2016 omformulerades slutförvarsorganisationen bla referensgruppen 
som nu innefattar samtliga ledamöter i KF samt representanter från ideella mil-
jöorganisationer och grannkommuner. Detta med anledning av att processen 
med kungörelsen kräver ett annat engagemang från kommunfullmäktige. I  alla 
gruppers uppdrag, men framför allt REF-gruppens, ingår också att sprida in-
formation och att ha en dialog med allmänheten. 
 
Kommunens fortsatta arbete är liksom tidigare att få fram bästa möjliga inform-
ation och beslutsunderlag. Kommunen vill fånga upp allmänhetens frågor och 
synpunkter och verka för att, på olika sätt, öka allmänhetens delaktighet i pro-
cessen gällande slutförvaring av radioaktivt avfall. Under sommaren 2016 ge-
nomfördes en webb-enkät för att skapa ett underlag för uppbyggnaden av den 
nya webb-plattformen för slutförvarsfrågan. Över 300 svar kom in. 
 
SKB lämnade 2014, som tidigare nämnts, även in ansökan om att få utöka och 
driva befintligt slutförvar för låg- och medelaktivt kortlivat avfall (SFR) i 
Forsmark. Utbyggnaden avser helt nya bergrum för att, utöver dagens avfalls-
typer och mängder, även ta emot och slutförvara rivningsavfall från kärnkraft-
verken, mellanlagra hela reaktortankar samt mellanlagra långlivat radioaktivt 
avfall i avvaktan på att ett slutförvar för den typen av avfall tillskapats.  
 
Även i denna fråga så är kommunens arbete att få fram bästa möjliga informat-
ion och beslutsunderlag. Kommunen vill fånga upp allmänhetens frågor och 
synpunkter och verka för att, på olika sätt, öka allmänhetens delaktighet i pro-
cessen gällande slutförvaring av radioaktivt avfall. 
 

Finansiering 
För arbetet med kunskapsuppbyggnad och information söker Östhammars 
kommun medel ur Kärnavfallsfonden varje år. SSM har delegation att bevilja 
max 10 miljoner kr till kommunen per kalenderår och ansökningar om medel 
som överskrider detta belopp beviljar miljödepartementet. Medel från SSM be-
talas ut i förskott. 
 
För verksamhetsåret 2016 ansökte Östhammars kommun om 7,6 miljoner kro-
nor hos SSM. Summan beviljades av SSM 3 december 2015. (Bilaga 1). 
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Organisation för slutförvarsarbetet 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verksamheten  
Den 16 mars 2011 lämnade SKB in ansökningshandlingar angående tillstånd 
till byggnation och drift av ett slutförvar för använt kärnbränsle till MMD i 
Nacka (ansökan enligt miljöbalken) samt till SSM (ansökan om tillstånd enligt 
kärntekniklagen). Ansökan omfattar även inkapslingsanläggningen (CLINK)  i 
Oskarshamn. SKB har även 2014 beslutat att komplettera ansökningarna med 
yrkanden om en utökning av lagringskapaciteten i CLAB i denna ansökan. 
 
Den 19 december 2014 lämnade SKB in ansökningshandlingar angående ansö-
kan om att få utöka och driva befintligt slutförvar för låg- och medelaktivt kort-
livat avfall (SFR) i Forsmark till MMD och SSM. 
 
Sommaren 2016 lämnade SKB in ansökan om hamnverksamhet i Forsmarks 
hamn som en direkt följd av de ansökningar som nämnts ovan. 
 
Östhammars kommun har under 2016 fokuserat på sakyttrande avseende slut-
förvar för använt kärnbränsle samt kompletteringsyttrande gällande utbyggan-
den av SFR. Aktiviteter som genomförts har framför allt syftat till att bibehålla 
och stärka kunskaperna i slutförvarsfrågans framskridande, och därigenom för 
stå ansökningshandlingarna och kunna informera om innehållet i dem och 
kommunens perspektiv på desamma.  
 
Under 2016 har SKB publicerat FUD 2016 som Östhammars kommun har fått 
på remiss från SSM och också svarat på. 
 
Det internationella nätverket för kommuner som har eller är med i process runt 
slutförvar för radioaktivt avfall, ENWD, som Östhammars kommun tog initita-
tiv till, hade ett möte i Forsmark i juni 2016. Vid detta lämnade också Östham-
mars kommun ordförandeskapet. 

Kommunfullmäktige (KF) 
Ordf. Jonas Svensson 

Kommunstyrelsen (KS) 
Ordf. Jacob Spangenberg 

Kommunstyrelsens ar-
betsutskott (KSAu) 

Säkerhetsgruppen 
11 förtroendevalda 

Ordf. Barbro Andersson-Öhrn 
  

MKB-gruppen 
11 förtroendevalda 

Ordf. Bertil Alm  (C ) 

Referensgruppen 
Ordf. Jonas Svensson (S) 

Strategisenheten 
Chef Marie Berggren 

Referensgruppens Au 
Ordf. Anna-lena Söderblom 

(M) 
   

Handling D, KS 2017-03-21 
4 av 13



 
 5 (13) 

 
 
Beskrivningen av verksamheten under 2016 följer samma indelning som den 
verksamhetsplan som lämnades in i samband med ansökan om medel för 2016- 
Stratsys (Bilaga 2). 
 

Organisationsmöten 
Vid varje kommunstyrelse ges skriftlig information till ledamöterna om utfall 
av tidigare aktiviteter samt planerade aktiviteter mellan varje kommunstyrelse 
(bilaga 3). Det ger kontinuerlig information om vad som händer i slutförvarsor-
ganisationen och ger möjlighet till att ställa direkta frågor.  
 
Motsvarande informationsrapportering genomförs till kommunfullmäktige (bi-
laga 4) som ett komplement till referensgruppens ordförandes muntliga inform-
ation i fullmäktige. 
 
När det är påkallat bjuds presidierna i slutförvarsorganisationen in till kommun-
styrelsens arbetsutskott för överläggning och informationsutbyte. 
 
Presidierna i de tre grupperna träffas cirka en gång varannan månad. Detta för 
att inte missa information mellan grupperna eller för att förbereda för gemen-
samma diskussioner i respektive grupp. Samtliga gruppers presidium har rätt att 
närvara på de andra gruppernas möten. 
 
Även samhällsbyggnadsnämnden har möjlighet att adjungera in representanter i 
de olika grupperingarna. 
 
 
Säkerhetsgruppen och dess uppdrag 
 
Säkerhetsgruppen har fått kommunfullmäktiges uppdrag att: 
• Granska den säkerhetsrapport som SKB presenterar i sin ansökan 
• Följa Strålsäkerhetsmyndighetens granskningsarbete 
• Förbereda förslag till remissyttrande inom sitt ansvarsområde 
• Samordna granskning av FUD  
• Granska säkerhetsrapporten för utbyggnad av SFR 

Sammansättningen  
Säkerhetsgruppens sammansättning är elva ledamöter, utan ersättare . Fr o m 
2015-07-01 utökad med en representant från Sverigedemokraterna (t o m man-
dattidens utgång 2018).  
 
Ordförande  
Barbro Andersson Öhrn (S) 
 
Vice ordförande 
Pär-Olof Olsson (M) 
 
Ledamöter 
Inger Abrahamsson (C) 
Anders Bäckström (M) 
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Leif Hägg (S) 
Rune Nilsson (FP) 
Lennart Norén (S) 
Tomas Näslund (S) 
Arno Unge (MP) 
Gunnel Wahlgren (C) 
Peter Brandt (SD) 

Verksamheten 
Säkerhetsgruppen har haft 8 sammanträden under 2016 och ett flertal arbetsmö-
ten (Bilaga 6).  
 
Säkerhetsgruppens arbete med problemformuleringar och frågeställningar har 
legat till grund för kommunstyrelsens yttrande i de frågor som rör SKB:s hante-
ring i sak identifierade av kommunen gällande sin ansökan om tillstånd för 
byggnation och drift av ett slutförvar för använt kärnbränsle samt komplette-
ringar rörande utbyggnaden av SFR. 
 

MKB-gruppen och dess uppdrag 
 
MKB-gruppen har fått kommunfullmäktiges uppdrag att: 
• Granska den MKB som SKB presenterar i sin ansökan 
• Formulera och överlämna samrådsfrågor till SKB. 
• Förbereda förslag till remissyttrande inom sitt ansvarsområde. 
• Ge stöd åt miljökontoret samt 
• Följa samråden för utbyggnad av SFR 

Sammansättningen  
MKB-gruppens sammansättning är elva ledamöter, utan ersättare. Fr o m 2015-
07-01 utökad med en representant från Landsbygdspartiet oberoende (t o m 
mandattidens utgång 2018). Bygg- och miljönämnden har möjlighet till en inad-
jungerad ledamot. 
  
Ordförande  
Bertil Alm (C) 
 
Vice ordförande 
Reinhold Delwall (M) 
 
Ledamöter 
Inger Arvidsson (V) 
Sune Berglund (BOA) 
Reinhold Delwall (M) 
Sören Carlsson (KD) 
Lisa Landberg (C) 
Harri Lundgren (S) 
Sune Pettersson (M) 
Anna Maria Brantedal (LPO) 

Verksamheten 

Handling D, KS 2017-03-21 
6 av 13



 
 7 (13) 

 
MKB-gruppen har haft 9 ordinarie sammanträden under året (Bilaga 6).  
 
MKB-gruppens arbete med problemformuleringar och frågeställningar har legat 
till grund för kommunstyrelsens yttrande i de frågor som rör SKB:s hantering i 
sak identifierade av kommunen gällande sin ansökan om tillstånd för byggnat-
ion och drift av ett slutförvar för använt kärnbränsle samt kompletteringar över 
utbyggnaden av SFR. 
 
MKB-gruppen har haft stöd i sin genomgång av ansökan genom den miljöjuri-
diska kompetens som upphandlats under 2011. 
 

Referensgruppen och dess uppdrag 
 
• Referensgruppens arbetsutskott (på fem personer ur kommunfullmäktige) 

planerar för aktiviteter för information, dialog och kommunikation till 
kommunfullmäktige och medborgarna i slutförvarsfrågor. 
 

• Kommunfullmäktige samlas minst två gånger per termin i aktiviteter som 
rör slutförvar. 

 

Sammansättningen 
Referensgruppen består fr o m 2016-01-01 av samtliga ledamöter i kommun-
fullmäktige. I referensgruppen har också ingått representanter för lokala miljö-
organisationer samt för Tierp, Älvkarleby, Norrtälje och Uppsala kommuner. 
Dessutom finns det representation från Åland.  
 

Referensgruppens Arbetsutskott  

Ordförande 
Anna-Lena Söderblom (M) 
Ledamöter 
Kerstin Dreborg (MP) 
Cecilia Bernsten (C) 
Roger Lamell (S) 
Jonas Svensson (S) 
Jonas Lennström (S) 
 
Referensgruppen 
 
Samtliga ledamöter i arbetsutskottet (se ovan) 
 
Samtliga ledamöter i kommunfullmäktige. 
 
Bertil Alm (C) - ordförande i MKB-gruppen 
Christina Haaga (S) - vice ordförande i MKB-gruppen 
Barbro Andersson Öhrn (S) - ordförande i Säkerhetsgruppen 
Pär-Olof Olsson (M) - vice ordförande i Säkerhetsgruppen 
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Carina Aaltonen, Ålands landskapsregering  
Lars-Peter Hållstrand (S), Tierps kommun 
Berit Jansson (C), Norrtälje kommun 
Tommy Jakobsson (S), Älvkarleby kommun 
Jan Ulmander (C), Uppsala kommun 
Per Johansson (S), Gävle kommun.  
 
Opionsgruppen för säker slutförvaring (Oss), Joakim Stormwall 
Naturskyddsföreningen i Östhammar, Hans Jivander  
 
Regionförbundet i Uppsala län, Katarina Lif Pikas 

Verksamheten 
Referensgruppen har numera öppna möten innan kommunfullmäktige och un-
der året har bland annat Kärnavfallsrådet varit på plats och presenterat sin kun-
skapslägesrapport. En utbildningsdag för referensgruppen behandlade sociala 
medier och dess inverkan på samhällsprocesser.  
 
En helt ny webportal för slutförvarsfrågan lanserades i december 2016. Kom-
munens enheten för marknad och kommunikation har bistått med kompetens 
för att med hjälp av byrå bygga upp en sådan. 

Skolan/ungdomar 
Vi har under 2015 gått in i ett samarbete med kultur- och fritidsförvaltning gäl-
lande anställning av en ungdomssamordnare. Uppdraget från slutförvarsorgani-
sationen är att ta fram en ungdomsplattform för hur man kan arbeta med ung-
domar på lång sikt runt komplexa samhällsfrågor, där slutförvarsfrågan är hu-
vudscenariot.  
 
Det arbetet har fortsatt under 2016. 

Information till allmänheten 
 
Kärnavfallsrådet presenterade sin kunskapslägesrapport för allmänheten på ett 
öppet möte på Storbrunn i Östhammar. 
 
För omvärldsbevakningen använder kommunen och även slutförvarsorganisat-
ionen, sökmotor på webben och resultaten plockas upp på de veckomöten som 
strategienheten har samt läggs ut som nyheter i slutförvarsorganisationens ar-
betsrum på webben. Slutförvarsorganisationens publiceringar i digitala arbets-
rum innebär ett rejält ökat informationsflöde till de förtroendevalda i frågeställ-
ningar som berör radioaktivt avfall. Det har dock varit bekymmer med den cen-
trala styrningen av denna fråga. 
 
Två gånger under 2016 genomfördes busstur för nyinflyttade som med ett stopp 
i Forsmark har fått information om kommunens arbete med slutförvaren. 
 
Slutförvarsorganisationens blogg https://kunskapsuppbyggnad.wordpress.com/ 
är fortfarande aktiv. 
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Information till förtroendevalda 
I denna post avses framför allt  kommunstyrelse samt kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen har sedan hösten 2009 en stående punkt på sina ordinarie 
sammanträden för information från enheten. Informationen är utformad för att 
både ge en tillbakablick över vad som hänt sedan förra sammanträdet, men 
också vad som kommer att hända fram till nästa. Det ger möjligheter både till 
utvärdering av tidigare insatser och möjligheter att ställa frågor om vad som är 
aktuellt. Motsvarande informationsblad produceras även för kommunfullmäk-
tige. 
 
Vid flera tillfällen har kommunstyrelsen kallat till överläggning antingen med 
SKB eller SSM. Även grupperna har kallat till information. Informationsutby-
ten har skett inom följande områden 2016. 
 

• Lägesrapporter gällande prövningsprocessen, slutförvar använt kärn-
bränsle 

• Ansökan om utbyggnad av SFR 

Internationellt, inom EU 
 
Östhammars kommun initierade 2014 ett internationellt nätverk för kommuner 
med slutförvarsanläggning eller som befinner sig i en långt gången platsvals-
process, European local Network of radioactive Waste Dialogue (ENWD). Öst-
hammars kommun har ordförandeskapet de första två åren och ett antal kom-
muner i Europa har signerat ”letter of intent”. Nätverket har sina utmaningar, 
bla att lokala företrädare kan inte förväntas ha ett ”affärsspråk” utan att nätver-
ket behöver tolktjänster. 
 
Nätverket har organisatoriskt hamnat som en undergrupp till GMF och inform-
ation om nätverket, vilka mål nätverket har med sitt arbete och anteckningar 
från de möten som varit under 2015 finns under 
http://www.gmfeurope.org/enwd  
 
Frågeställningar inom Europa generellt är just nu från kommissionen de nation-
ella avfallsplanerna, e-track men också monitering och framtida informations-
bevarande där Östhammars kommun bevakar både genom deltagande på konfe-
renser som via nätverket. 
 
Under 2016 stod Östhammars kommun som värd för ett av de internationella 
möten som ENWD har under året. Förutom konferensen med kunskapsutbyte så 
ingick studiebesök i SFR. 
 
Projektet Modern 2020 har haft några aktiviteter under 2016. Projektet berör 
frågan om övervakning efter förslutning och Göteborgs universitet driver frågan 
ur ett svenskt perspektiv. Östhammars kommun följer frågan och deltar i vissa 
seminarier och intervjuer. 
Under 2016 har även frågan om informationsbevarande för framtiden varit ak-
tuell och ett projekt ”Memory of Mankind” har presenterats för Östhammars 
kommun. En större workshop arrangerades i frågan av SKB här i Östhammars 
kommun där vi medverkade. 
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I september medverkade Östhammars kommun i en konferens arrangerad av 
FSC. 

Internationellt, utom EU 
Östhammars kommun deltog i en konferens gällande djupa borrhål i Manches-
ter. Ämnet behöver följas då det är en fråga som återkommer som alternativ 
metod för kärnbränsleförvaret.  
 

Övrigt 
Samarbete med Oskarshamns kommun (ÖSOS) har fortsatt även under 2016 
med några tillfällen där vi diskuterar gemensamma frågeställningar för gällande 
det sammanhållna systemet för slutförvar för använt kärnbränsle. 
 

Administration 
 
Den huvudsakliga administrationen runt arbetet med slutförvarsfrågan genom-
förs av enhetens utredare. Dess uppdrag och uppgift är att vara beredande organ 
och administrativt stöd till kommunstyrelsen och arbetsgrupperna, att fungera 
som utredare och expert inom vissa sakområden, att vara sekreterare vid möten 
och följa upp fattade beslut. Slutförvarsorganisationen tar även hjälp av stöd-
funktionerna i kommunen; enheten för lednings- och verksamhetsstöd, enheten 
för marknad och kommunikation och IT-enheten.  

Sammansättningen  
Strategienhetens del som har hanterat slutförvarsfrågor har bestått av enhets-
chef, utredare/sekreterare för säkerhetsgruppen, utredare/sekreterare för miljö-
konsekvensfrågor samt en administratör tillika sekreterare i Referensgruppen. 
För det internationella arbetet har slutförvarsorganisationen ett samarbete med 
den internationella samordnaren i kommunen och när det gäller informat-
ion/kommunikation är vi numera en del i tillväxtkontorets marknad- och kom-
munikationsenhet. 
 
Administrationen arbetar kontinuerligt  med kvalitetssäkring och uppföljning 
via bla Stratsys. Slutförvarsorganisationen har också bidragit i arbete med att 
kvalitetssäkra internkontroll samt lednings- och styrsystem. 
 
Organisationen arbetar också aktivt med att minska tjänsteresor och har vissa 
ansvarsupphandlingar. Ett flertal möten har också anordnats som telefon eller 
Skypekonferens. 

Kunskapsuppbyggnad 
 
Under 2016 har slutförvarsorganisationen berett och lämnat förslag till kom-
munstyrelsen gällande yttrande i sak över slutförvar för använt kärnbränsle i 
Östhammar i enlighet med såväl miljöbalken som kärnteknik- och strålskydds-
lagen till MMD i Nacka samt SSM.  
 
Under 2016 har slutförvarsorganisationen även berett och lämnat förslag till 
yttrande till kommunstyrelsen över kompletteringsbehov i prövningen av ett 
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utbyggt SFR i Östhammar i enlighet med såväl miljöbalken som kärnteknik- 
och strålskyddslagen till MMD i Nacka samt SSM.  

Externa kontakter 
 
Kommunen har deltagit och inbjudits till seminarier och informationstillfällen 
av Kärnavfallsrådet, SKB och SSM. Bland dessa kan nämnas seminarier om 
etiska perspektiv på kärnbränslecykeln. 
 
SKB har även under 2016 arrangerat en kunskapsserie med ”Öppet-hus” på 
olika platser i kommunen och med olika teman varje gång. Slutförvarsorgani-
sationen har funnits representerad vid ett flertal tillfällen. 
 

Förkortningar 
 
Kärnavfallsrådet Statens råd för kärnavfallsfrågor 
MKB Miljökonsekvensbeskrivning 
Oss Opinionsgruppen för säker slutförvaring 
SKB Svensk Kärnbränslehantering AB 
SSM Strålsäkerhetsmyndigheten 
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Ekonomi (kr) 
 
 

 Budget 2016 Utfall 2016 
 
Kostnader 
 

 
8 790 000 

 
 

40 
Kostnader/utgifter 
 

 
400 000 

 
325 000 

50  
Kostnader för arbetskraft 
 

 
5 500 000 

 
4 035 700 

60  
Övrig verksamhet 

 
 600 000 

 
169 500 

 
70  
Övriga verksamhetskostnader 

 
2 300 000 

 
877 400 

   
Totalt 8 790 000 5 407 600 
 
De poster som inte redovisas enligt ovan kontoindelning är finansiella kostna-
der på motsvande 500 kr. 
 
Mer detaljerad redovisning med tillhörande kommentarer återfinns i  
bilaga 7-8 
 
 
 
ÖSTHAMMARS KOMMUN 
 
 
 
 
Jacob Spangenberg 
Kommunstyrelsens ordförande 
      Peter Nyberg 
      Kommundirektör 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 Ansökan om medel 2015 och myndigheternas beslut 
Bilaga 2 Rapportering ur Stratsys, verksamheten 2015 
Bilaga 3 Slutförvarsenhetens rapportering till kommunstyrelsen 
Bilaga 4 Slutförvarsenhetens rapportering till kommunfullmäktige 
Bilaga 5 Sammanställning ur protokoll  från Presidiemöte, SÄK-, MKB- 

och REF-gruppernas sammanträden 
Bilaga 6 Missiv ny slutförvarsorganisation 
Bilaga 7 Ekonomisk redovisning, 4 positioner 
Bilaga 8 Kommentar till ekonomisk redovisning 
Bilaga 9 Revisionsintyg, KPMG 
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Uppföljning aktiviteter (Slutförvarsenheten)
Kommunfullmäktiges mål Aktiviteter Status Senaste kommentar Startdatum Slutdatum Status

KF 3: Östhammars kommun ska vara en
kommun med gott bemötande och hög
tillgänglighet

FUD 2016
Marie Berggren

Rapporten har släppts från SKB och
slutförvarsorganisationen har startat granskningen.

2016-09-01 2016-12-31 Genomförd

KF 5: Östhammars kommun ska vara en
kommun med ett gott företagsklimat

SÄK: Granska
säkerhetsrapporten för
eventuell utbyggnad av SFR
Marie Berggren

Granskning pågår i säkerhetsgruppen 2014-04-01 2016-12-31 Ej
genomförd

MKB: Granska MKB för
eventuell utbyggnad av SFR
Marie Berggren

Pågår för närvarande inom MKB-gruppen 2014-04-01 2016-12-31 Ej
genomförd

MKB: Sakgranskning av
slutförvarsansökan enligt
Miljöbalken påbörjas
Marie Berggren

Yttrande avlämnat från Östhammars kommun maj
2016

2015-01-01 2016-06-30 Genomförd

Studiebesök
Marie Berggren

Studiebesök skedde i september månad 2016 2016-01-01 2016-12-31 Genomförd

Web-portal för
slutförvarsprocessen utvecklas
Marie Berggren

Portalen lanserades 13 december 2016 2016-01-01 2016-12-13 Genomförd

KF 4: Östhammars kommun ska vara en
kommun där invånarna upplever ökade
förutsättningar för delaktighet

Fortsatt ordförandeskap i
ENWD fram till mötet i Gimo
våren 2016
Marie Berggren

ENWD-konferensen genomförd, ordförandeskapet
avslutat

2016-01-01 2016-06-30 Genomförd

Skype, Lync eller andra
distansverktyg för möten
Marie Berggren

Pågår och utvecklas, framför allt gällande web-
portalen.

2016-01-01 2016-12-31 Ej
genomförd

KF 7: Östhammars kommun ska vara en
kommun med minskad miljöpåverkan

Ökad användning av
kollektivtrafik
Marie Berggren

Samtliga medarbetare har idag ett företagsflexkort
på UL för att underlätta kollektivtrafikresandet.

Gör sammanställning av resandestatistik vid årets
slut.

2016-01-01 2016-12-31 Genomförd
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Kommunfullmäktiges mål Aktiviteter Status Senaste kommentar Startdatum Slutdatum Status

Run Your Meeting
Marie Berggren

Enhetsmöten samt APT-möten kallas och skrivs i
RYM. Det sker även med ledningsgruppsmöten
samt Mex-möten

2016-01-01 2016-12-31 GenomfördKF 9: Östhammars kommun ska vara en attraktiv
arbetsgivare

Medarbetarsamtal genomförs
enskilt eller i grupp
Marie Berggren

Planeringsdagar på Åland 2016 oktober för det
gemensamma arbetet 2017.

Detaljplanering 2017 föremålet för ensilda
medarbetarsamtal i nov/dec

2016-01-01 2016-12-31 Genomförd

sida 2 av 2 (2017-02-22)
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Kommentar till ekonomisk redovisning för slutförvarsorganisationen 2016. 

En del poster i redovisningen föranleder vissa kommentarer; 

45 Bidrag 
Ekonomiskt stöd till ideell organisation (Oss). Inga ytterligare externa aktörer än 
Oss har sökt bidrag för aktiviteter i slutförvarsfrågan, men posten dimensionerad 
även för att andra ska kunna söka för engångsinsatser. 

47 Konsulttjänster 
Slutförvarsorganisationen har även under 2016 valt att arbeta med 
kunskapsuppbyggnad själva gällande såväl slutförvar för använt kärnbränsle, 
samt utbyggnad av SFR. Här återfinns två stora leverantörer: Matador för 
framtagande av vår nya kunskapsportal-slutförvarswebben samt Front 
Advokatbyrå med miljöjuridisk kompetens. 

50 Löner och arvoden 
Minskade lönekostnader för enheten med anledning av dels föräldraledighet och 
en tjänstledighet.  

60 Diverse främmande tjänster 
Under 2016 har det skett en ombyggnation av kommunhuset och i samband med 
tillbakaflytt finns kostnader för uppgradering av arbetsplatser och möbler. 

70 & 71 Transporter och representation 
Kostnaderna mycket små för slutförvarsorganisationen som helhet 2016 med 
anledning av att slutförvarsorganisationen satsat på att bjuda hit föredragshållare 
till kommunen istället för att göra längre studieresor. Men dock ett stort 
internationell konferens (ENWD) som dragit kostnader för såväl representation, 
busshyra samt tolktjänst. Under representation ryms ett antal lokalhyror (inkl 
lunch och fika) för egna arrangemang inom kommunen med föredrag och öppna 
möten. 

72 Annonser och info 
Inga anmärkningsvärda kostnader. Viss annonsering i samband med föredrag 
med extern föredragshållare. Arbetet med den externa webben hade fokus. 
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Sammanfattning av synpunkter och reflektioner från 
dialogmöte om utkast till havsplan den27 januari 2017 
 
Bakgrund till mötet 
Den 1 december 2016 presenterade Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ett 
första utkast till havsplan för Bottniska viken. Utkastet omfattade en 
planskiss samt ett utkast av en planbeskrivning. Utkastsskedet är till bl.a. för 
att HaV ska få en möjlighet att förbättra planen till samrådsskedet, få 
kännedom om underlag eller få synpunkter på hur planens tydlighet kan 
förbättras. Det formella samrådet om havsplanen kommer att vara i slutet av 
2017/början av 2018.  
 
Länsstyrelsen har i utkastskedet ansvar för att föra dialog med 
kustkommuner och regioner och samla in synpunkter, underlag, förslag på 
förbättringar m.m.. Länsstyrelsen kommer även att redovisa sina egna 
synpunkter till HaV. Dialogmötet den 27 januari var ett tillfälle till dialog. 
Dialogen kommer på olika sätt att fortsätta under våren 2017. Den 15 mars 
ska Länsstyrelsen redovisa de viktigaste synpunkterna. Den 30 april kan 
övriga lämnas. Det senare datumet möjliggör också för en politisk 
förankring hos kommuner och regioner.  
 
Deltagare 
På mötet deltog två representanter från HaV, Susanne Gustafsson och 
Johanna Egerup. Länsstyrelserna hade representanter från tre olika län, 
Västernorrland som är samordnare inom planområdet, Gävleborg och 
Uppsala. Från Västernorrland deltog Åke Bengtsson. Från Gävleborg deltog 
Emma Eriksson (samordnare), Veronica Lundgren (miljö), Cecilia Nyberg 
(naturvård), Karin Brolin (friluftsliv), Nichlas Dahlén (fiske), och Johanna 
Norelius (planhandläggare). Länsstyrelsen i Uppsala var representerade av 
Åsa Blomster (samordnare), Ingrid Wänstrand (miljöutredare), Märta Alsén 
(planhandläggare) och Maria Rolf (friluftslivssamordnare).  
 
Åtta kustkommuner var representerade på mötet, Sundsvall, Hudiksvall, 
Söderhamn, Gävle, Älvkarleby, Tierp och Östhammar. Dessutom deltog 
region Uppsala på mötet.  
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Synpunkterkommentarer och reflektioner från gruppdiskussioner 
Läsbarhet, tydlighet m.m 
Länsstyrelsen kommer att lämna synpunkter till HaV på hantering och 
presentation av områden av riksintressen i havsplanen.  
 
Under mötet inkom flera förslag på hur plankartan kan göras tydligare och 
mer lättläst. Exempelvis skulle plankartan vinna i läsbarhet på om de olika 
användningsområdena var färgmarkerade. Även linjerna skulle kunna ha 
olika struktur.  
 
Vattendragen som mynnar i Bottniska viken samt hamnar underlättar också 
orienteringen inom planområdet. Dessutom kan hamnar, och även 
vattendragen, vara betydande för havsplaneringen. Vid vattendragens 
mynningar finns ofta tunga industrier som kan ha medfört förorenade 
sediment, fiberbankar etc. vilket kan påverka havsplanens möjlighet att nå 
visionen. Dessa anläggningar är också viktiga att synliggöra med koppling 
till regional utveckling. Även om anläggningarna inte är i konflikt med det 
som planeras bör de synliggöras eftersom planen har som mål att bidra till 
en lång rad mål bl.a regional utveckling. Konkreta exempel som skulle 
kunna finnas med i kartan är hamnarna i Sundsvall, Skutskär, Forsmark och 
Hargshamn. Sundsvalls hamn är kopplad till järnvägen längs kusten men 
också en eventuell elektrifiering av järnvägen till Trondheim. Andra 
anläggningar som kan vara värdefullt att ha med i kartan är djuphamnar, fler 
hamnar av betydelse för yrkesfisket, fritidsfarleder etc. 
 
Legenden är svårläst och det uppskattas om HaV kan tydliggöra och 
förklara legenden samt även varför kustvärden är visat som en linje och inte 
som en polygon.  
 
Längs kusten saknas flera öar i den översiktliga kartan.  
 
Planens koppling till visioner och mål 
Synpunkter framkom från både kommun och länsstyrelsen att planen och 
dess konsekvenser inte speglar vision och mål. För många mål ser man 
ingen åtgärd eller användning i havsplanen. Det efterfrågas en tydlighet 
kring vilket verktyg havsplanen kan vara för att bidra till visionen och 
målen samt med vilka andra verktyg, planer och program som havsplanen 
samverkar med. Även kopplingarna till Agenda 2030 bör tydliggöras. 
 
Kommunerna och länsstyrelserna har kunskaper om förorenade sediment 
längs kusten i Bottniska viken. Det finns en farhåga att dessa motverkar att 
visionen uppnås. 
 
Längs Bottniska vikens kust finns många tunga industrier, kärnkraftverk, 
pappersmassabruk etc. Dessa verksamheter får kommunen förhålla sig till, 
men hur förhåller sig planens visioner och mål till dessa och hur ser man att 
havsplanen kan bidra till näringslivets utveckling? Frågeställningar bör 
uppmärksammas i det fortsatta arbetet, se även avsnitt om planens läsbarhet 
ovan. 
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Havsplanen ska skapa förutsättningar för regional planering och regional 
utveckling. Utkastet visar inte på något övertygande sätt hur den bidrar till 
regional utveckling. I det fortsatt arbetet bör HaV tillsammans med regioner 
och länsstyrelser konkretisera hur planen kan bidra till en regional 
utveckling om det är ett rimligt mål med planen. Ett alternativ är att 
konkretisera målen. 
 
Föreslagna användningar 
Allmän användning, A 
Under mötet framkom reflektioner kring allmän användning, A, och varför 
den finns och vad den innebär. Om A ska kvarstå bör det förtydligas i 
planbeskrivningen vad som avses med allmän användning och vad den 
hindrar respektive bidrar med.  
 
Energiproduktion, E, allmänt 
Flera kommuner i Bottniska viken bl.a Sundsvall och Östhammar har gjort 
ställningstaganden i översiktsplanen om att inte ha vindkraft i vissa områden 
i havet eller vid kusten. Under dagen framkom synpunkter att sådana 
ställningstagande bör framgå av havsplanen. Det bör väga lika som ett 
ställningstagande om att områden är lämpliga för vindkraft. Planen och 
beskrivningen blir mer trovärdig om all sådan information finns med.  
 
Energiproduktion, Finngrundet, polygon 
Det framförs under mötet att det behövs omfattande underlag för att göra 
avvägningar mellan olika intressen och att det finns funderingar på hur HaV 
gör dessa avvägningar. Finngrundets västra bank (B8) är ett område där 
HaV har gjort en bedömning att energiproduktion kan samexistera med 
N2000-området. Både länsstyrelserna och flera kommuner ifrågasätter 
bedömningen eftersom det är oklart vilka underlag som legat till grund för 
ställningstagandet.  
 
Generellt framkom synpunkter från kommunerna om havsplanen inte kan 
komma att tolkas på så sätt att avvägningen mellan olika intressen redan har 
gjorts. Det är mycket viktigt att det framgår i kommunikationen utåt och 
gentemot olika intressenter, exploatörer etc. vad havsplanerna syftar till och 
vilka juridiska följder de får. 
 
Energiproduktion och kablar 
Länsstyrelsen framför att det kan vara värdefullt att rita ut kabeldragningar 
mellan vindbruksområden och från vindbruksområden in till land. De skulle 
kunna markeras som en bred korridor. Bakgrunden är att det finns fall där 
tillstånd inte givits till elanslutningar, vilket medfört att vindkraftsparken 
inte kunnat uppföras.  
 
Natur 
Det är ett stort fokus på riksintresse områden för naturvården. I 
planområdet, ex. längs Sundsvalls kommuns kust och söderut finns höga 
naturvärden även om de inte är av riksintresse. Det vore värdefullt att 
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synliggöra sådana värden. Det kan vara områden med värdekärnor, men 
även korridorer för biologisk mångfald bör identifieras och markeras i 
planen. Det kan vara bl.a. betydelsefulla lokaler för reproduktion samt 
korridorer mellan dem som en typ av grön infrastruktur för att uppnå 
robusta förhållanden.  
 
Kustvärden 
Kustvärdena markerade i planen har nu sin utgångspunkt i riksintresse enligt 
4 kap. miljöbalken. Den yttersta linjen visas, vilket kan vara långt från 
själva kusten vilket skapar en förvirring. Ett namnbyte kan underlätta 
förståelsen för vad som visas. Kustvärden bör dessutom också värderas 
längs hela kusten och särskilt viktiga sträckor med avseende på biologisk 
mångfald, turism och friluftsliv bör markeras. Riksintressen friluftsliv enligt 
3 kap. 6 § MB längs kusten bör kunna vara en utgångspunkt för områden 
som värderas som ”kustvärden” även om de inte sträcker sig ut i 
havsplaneområdet rent fysiskt utan endast påverkas visuellt eller 
ljudmässigt. Det kan även gälla riksintressen naturvård. De nya 
riksintressena Friluftsliv som beslutas 2017 bör beaktas. 
 
Sjöfart 
Det påpekas under dialogmötet att sjöfartslederna aldrig har prövats utifrån 
lämpligaste dragning med avseende på flera miljö- och naturaspekter. 
Länsstyrelsen framför att det med anledning av ovanstående kan finnas skäl att 
justera lederna kring Finngrundet som en åtgärd för minskad bottenpåverkan samt 
kring eventuella andra N2000-områden.  
 
Östhammars kommun framför att det kan finnas ett behov av tydligare föreskrifter 
för sjöfarten som är i linje med kommunens oljeskyddsplan. Kommunen ser att 
det kan finnas ett behov att reglera sjöfarten för att minska risken för oljeutsläpp 
delvis i samband med ökade transporter till Forsmark vid ett eventuellt slutförvar.  
 
Det bör framgå av underlag om sjöfart och/eller planen var de stora EU-stråken 
går samt storleksskillnad och status på olika hamnar.  
 
Fiske 
I diskussionerna framkom synpunkter på att alla hamnar som är av betydelse för 
yrkesfisket bör framgå av underlaget och planen. Dessutom anses det värdefullt 
att peka ut områden av betydelse eller intresse för själva yrkesfisket med mer 
detaljrikedom än vad som föreslås i havsplanen, exempelvis värdefulla områden 
som inte är utpekade som riksintressen. Då kan planen utgöra ett bättre 
beslutsunderlag och bidra till en hållbar utveckling. Dessutom går 
utvecklingspotentialen till spillo om planen inte pekar ut områden som kan bli 
viktiga i framtiden.  
 
Planen bör också resonera kring åtgärder för att underlätta det småskaliga fisket 
Detta kan också bidra till en regional utveckling.  
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Intresseområden för utvinning 
Namnet på användningen känns malplacerat. Förslaget är att namnet ändras till 
”yrkesfiske och annan naturresursutvinning”.  
 
Friluftsliv 
Det mesta av friluftslivet sker närmare kusten, men det finns undantag. 
Upplevelsen av friluftsliv i eller vid havet kan påverkas av exempelvis 
vindkraftsparker som stör utblickar mot horisonten, vilket måste beaktas även om 
upplevelsen kan vara subjektiv. Friluftslivet vid eller i havet kan också påverkas 
negativt av ljud eller buller från energiproduktion eller farleder. Friluftslivet kan 
då kopplas till kustvärdena så att det i havsplaneområdet finns platser med fri 
horisont och utan buller.  
 
Campsgrund 
Alternativen för Campsgrund måste tydliggöras både vad gäller försvarets 
intressen samt naturvärdena. Hänsyn till naturvärdena beskrivs inte alls i utkastet 
vilket bör förbättras. Tierps kommun framför att de har angett vindkraft på 
Campsgrund i sin översiktsplan, ett ställningstagande som det är oklart om HaV 
har noterat. Detta leder till en allmän fråga i vilken utsträckning HaV har tagit del 
av kommunernas översiktsplaner.   
 
Tydliggör polygonnumret för Campsgrund.  
 
Miljökonsekvensbeskrivning 
MKB:n kom dagen innan mötet så det var inte så många som hade läst den. 
Ytterligare synpunkter kommer att framföras i ett senare skede. Utifrån 
HaVs redovisning kom dock reflektionen att havsplanen kan förbättra 
miljön mer än nollalternativet men att havsplanen inte är ett verktyg som 
kan bidra i någon större omfattning, se även avsnitt om visioner och mål. 
 
KOMPIS 
Avslutningsvis vill vi framföra de positiva reaktioner från kommunerna och 
regionerna på KOMPIS-bidraget vilket gett aktörerna en möjlighet att ta 
fram planeringsunderlag och starta diskussioner om planering i kust och hav 
inom och mellan sina organisationer.  
 
Fortsatt dialog om utkast till havsplan 
Länsstyrelsen har ansvaret att samla ihop länsstyrelsernas, regionerna samt 
kommunernas synpunkter till HaV. De mest omfattande synpunkterna ska 
redovisas senast 15 mars och de får kompletteras till och med den 30 april. 
Det senare datumet möjliggör också en politisk förankring för de aktörer 
som önskar detta. Vi på länsstyrelsen vill ha en fortsatt dialog, processen 
bestämmer vi i samråd med respektive aktör.   
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 PM  6 (6) 

 
  
 
 
HaVs fortsatta arbete med havsplanerna 
Den 26 januari 2017 presenterade HaV en miljökonsekvensbeskrivning 
samt publicerade shapefiler på hemsidan. I april kommer en 
hållbarhetsbedömning att presenteras. I slutet av 2017/början av 2018 avser 
HaV samråda om havsplanerna. Samrådet kommer att pågå under 6 
månader och alla ges möjlighet att inkomma med synpunkter till HaV. 
 
 
 
 
Emma Eriksson, Länsstyrelsen i Gävleborgs län 
Åsa Blomster, Länsstyrelsen i Uppsala län 
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Enheten för havsplanering och maritima frågor

Havs- och vattenmyndigheten
Box 119 30

404 39 Göteborg
Tel. 010-698 60 00

www.havochvatten.se
havochvatten@havochvatten.se
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Vad är en havsplan?
Vi är många som ska samsas om havet och vi 
är på många sätt beroende av det. Vi behöver 
använda oss av havets tillgångar samtidigt 
som vi behöver bevara dem för framtiden. 
Havsplanering är ett av flera verktyg för att 
förvalta haven. 
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Planering av utrymmet i havet

Havsplanering hanterar de rumsliga aspekterna i havsförvaltningen. Det finns 
flera rumsliga dimensioner att ta hänsyn till. Dels utrymmet i och på havsbot-
ten, dels utrymmet i vattnet liksom utrymmet på havsytan och där ovanför.

Havsplaneringen är en process för att analysera och organisera verksamhe-
ter i havet för att på så sätt uppnå miljömässiga, näringspolitiska och sociala 
mål. Resultatet är havsplaner som visar lämplig användning av havet. Före-
skrifter kan kopplas till havsplanen med förbud mot eller begränsningar för 
verksamheter eller åtgärder. Havsplanerna och eventuella föreskrifter beslutas 
av regeringen. 

Havsplaneringen har sin grund i EU:s ramdirektiv för havsplanering. Di-
rektivet innebär att EU-länderna senast 2021 ska ha tagit fram havsplaner. 
Direktivet har lett till en ny bestämmelse i miljöbalken om statlig havsplane-
ring i Sverige. Havs- och vattenmyndigheten har målsättningen att överlämna 
förslag till havsplaner till regeringen under 2019. Eftersom havsplanering är 
en cyklisk process kommer havsplanerna att revideras minst vart åttonde år.

Statens samlade syn på förvaltningen av havet
Syftet med havsplanerna är att beskriva statens samlade syn på hur vi använ-
der våra hav både nu och i framtiden. Planerna är också ett viktigt verktyg 
för utvecklingen av havsanknutna näringar. Detta genom att öka förutsäg-
barheten för aktörer som vill bedriva verksamhet till havs. En tydlig rumslig 
samordning av havsanknutna verksamheter och intressen underlättar även 
förvaltningsarbete inom exempelvis miljöprövning, fiskereglering och om-
rådesskydd.

Miljöbedömning för att främja en hållbar utveckling 
En utgångspunkt för havsplaneringen är hänsyn till ekosystemens förut-
sättningar att trygga de värden som är grund för näringar som exempelvis 
turism eller yrkesfiske. Vi gör en miljöbedömning för att studera havspla-
nernas konsekvenser för miljön. Detta är en del i vår tillämpning av ekosys-
temansatsen. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i 
havsplanerna för att främja en hållbar utveckling.

En öppen process
Havs- och vattenmyndigheten tar fram förslag till havsplaner med hjälp 
av länsstyrelser. Centrala myndigheter stödjer och bistår med underlag för 
planeringen. Kommuner, regionplaneorgan, kommunala samverkansorgan 
och landsting som är berörda har möjlighet att medverka i förslagsarbetet. 
Detta så att vi kan ta hänsyn till lokala och regionala förutsättningar och be-
hov. Vi samarbetar också med andra länder så att de svenska havsplanerna 
är samordnade med grannländernas havsplaner. 

För mer utförlig information om havsplaneringsprocessen, utgångspunk-
ter och underlag: se havsplaneringens Färdplan och Nulägesbeskrivning, 
tillgängliga på www.havochvatten.se.

Havsplanernas  
geografiska avgränsning 

Tre havsplaner tas fram, för områ
dena: Bottniska viken, Östersjön 
och Västerhavet. Havsplanerna 
omfattar Sveriges ekonomiska zon 
och svenskt territorialhav från en 
nautisk mil (1 852 meter) utanför 
den svenska baslinjen. Undantag är 
fastighetsindelat vatten. 

Kommungränsen mellan Östham
mars och Norrtälje kommuner utgör 
avgränsning i havsområdet mellan 
Bottniska vikens och Östersjöns 
havsplaneområde. 

Kommunerna har planeringsansvar 
för det havsområde som finns inom 
kommunens gränser, det vill säga 
inre vatten och territorialhav. Genom 
havsplaneringsförordningen har 
kommunerna och staten sedan 2015 
ett överlappande planeringsansvar i 
större delen av territorialhavet.

Västerhavet

Östersjön

Bottniska 
viken
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Havet 2050
Viljestyrd planering baseras på visioner. 
Havet 2050 är till glädje och nytta för alla.
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Vision för havsplaneringen

Det här är den vision som vi använder när vi utarbetar förslag till havs-
planer. Visionen avser Sveriges alla havsområden. Den baseras på Färdpla-
nens planeringsmål och bakomliggande samhällsmål och strategier samt de 
framtidsbilder som tagits fram i havsplaneringsarbetet. Visionen tar sikte på 
havsplaneringens horisontår 2050. Vi presenterar också hur vi ser på havs-
planeringens roll för att nå denna vision. Enbart havsplanering kan inte göra 
visionen verklig, utan ska ses som ett av � era verktyg på vägen dit. 

Vision för 
Sveriges maritima strategi

Konkurrenskraftiga, innovativa och 
hållbara maritima näringar som kan 
bidra till ökad sysselsättning, minskad 
miljöbelastning och en attraktiv miljö. 
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År 2050 är havens ekosystem i balans, kust- och havsmil-
jön är god med ett rikt växt- och djurliv
Förvaltningen av havet har gett god havsmiljö 
Genom ekosystembaserad � skeriförvaltning och framgångsrik havsmil-
jöförvaltning har miljön i havet uppnått god ekologisk och kemisk status. 
Västerhavets ekosystem är återigen naturligt och liknar det förindustriella 
Nordsjön, med en hög biodiversitet och � skpopulationer i naturlig dyna-
mik. Östersjöns syrefattiga bottnar har återhämtat sig och övergödning på 
grund av jordbruk och sjöfart är minimerad, mycket tack vare det goda 
samarbetet mellan Östersjöns länder. Även här är dynamiken mellan olika 
� skarter återställd och torskens utbredning når upp till Norra Kvarken. Öst-
ersjöns tumlarbestånd är livskra� igt. Bifångsten i � skegarn har avtagit och 
tillförseln av miljögi� er stoppats. Även sjöfågelpopulationerna har vuxit sig 
starka och alfågeln kan övervintra på Östersjöns bankar utan att hotas av 
oljespill. Miljögi� erna i Bottniska vikens sediment har överlagrats och ut-
släppen från industrin är marginella. 

Naturskydd och utsjöbankar är viktiga komponenter
Från Bottenviken till Skagerrak sträcker sig ett sammanhängande nätverk 
av funktionellt naturskydd. Utsjöbankarna utgör särskilt värdefulla noder 
med mer eller mindre orörd natur. Rov� sken har återetablerats till kust och 
vikar och de � ntrådiga algerna har ersatts av sjögräsängar och tång. Genom 
miljöövervakning och forskning har vi fått en bättre förståelse för våra ma-
rina ekosystem och hur de bäst kan förvaltas.

Havsplaneringen ger plats för naturskydd och hållbara näringar
Havsplaneringen har bidragit genom att ge plats för hållbara näringar och 
naturskydd, bland annat skyddade områden. Detta genom att se till att mil-
jöskadliga verksamheter endast sker i områden där den ekologiska elastici-
teten och motståndskra� en är hög.

År 2050 tillvaratar vi havens ekosystemtjänster för attrak-
tiva livsmiljöer 
Hållbar turism har blivit en viktig näring
I takt med att havens ekosystem blivit friskare har hållbar turism blivit en av 
de viktigaste näringarna i landets kustkommuner. Med ökad befolkning och 
välstånd har besöksnäringen skjutit i höjden och många vill njuta av välbe-
varade kulturminnen, levande kustsamhällen och badvänliga klippor och 
stränder. Gi� iga algblomningar är sällsynta och de � ntrådiga algerna har 
minskat. Sikten i vattnet är i regel god och inbjuder till bad. Besöksnäringen 
omfattar blomstrande havshotell, kurorter, � skrestauranger och upplevelse-
industri. I Koster� orden kan turisterna besöka våra kallvattenskoraller från 
eldrivna ubåtar. 
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Nya jobbtillfällen har skapats
Tiotusentals lokala jobbtillfällen har uppstått landet runt. Frilu� slivet med 
segling, � ske och paddling är fortsatt en viktig del av våra liv och här under-
lättar en utbyggd infrastruktur för sanitet och minskad nedskräpning.

Planeringen har främjat ekosystemtjänster och näringar
Havsplaneringen och i synnerhet den kommunala planeringen har varit 
viktig för att främja de ekosystemtjänster och näringar som utgör en bas för 
turism, frilu� sliv och en levande kultur. Samarbetet mellan kommunerna 
har också skapat en nödvändig utbyggnad av den kustnära infrastrukturen 
så att havsnära orter och landsbygd blivit mer tillgängliga för såväl lokalbe-
folkningen som den urbana befolkningen och de långväga besökarna. 

År 2050 använder vi havens ekosystemtjänster för konkur-
renskraftiga maritima näringar
Fisket är effektivt och miljöanpassat
Med stöd av ekosystembaserad � skförvaltning har vi goda och stabila � sk-
bestånd och vi har en e� ektiv fullt miljöanpassad � ske� otta. Fisket sker på 
� skebeståndens överskott, där fångsterna inte medför att bestånden mins-
kar eller att rekryteringen påverkas negativt. Utvecklingen av � skeredska-
pen har möjliggjort att � ske kan ske utan att påverka botten på ett oönskat 
sätt och att bifångsten av fågel och däggdjur har minimerats. 

Kustfisket har ökat
De ökade bestånden och e� erfrågan på nyttig närproducerad mat har möj-
liggjort för det kustnära � sket att öka. Små � skebåtar är vanliga i kustkom-
munernas hamnar och kajerna är fulla av liv och rörelse. Från Bottenvikens 
siklöja och Bottenhavets surströmming till Västerhavets bur� skade skaldjur 
utgör den högkvalitativa lokala fångsten en viktig del av restaurangmenyn.

Vattenbruk är vanliga med lokala odlingar av fisk och skaldjur
Vårt utvecklade och konkurrenskra� iga vattenbruk levererar � sk och skal-
djur från lokala odlingar. Genom tekniska landvinningar sker mycket av � sk-
odlingen i slutna system. Långt ut till havs, o� a i kombination med � ytande 
vindkra�  eller solkra� , odlas alger och sjöpungar för produktion av biogas och 
naturliga gödningsmedel. I sin helhet har vattenbruket gått från nettotillförsel 
till nettoupptag av näringsämnen och bidrar därför inte till övergödning.

Innovationer och infrastruktur har gett nya jobb
På Öland och Gotland stöds dricksvattenförsörjningen av hållbara avsalt-
ningsanläggningar. Utmed både Sveriges västkust och ostkust � nns � era 
platser eller områden för att pröva ny marin teknik medan lokala industrier 
försörjer energianläggningar och vattenbruk med komponenter och arbets-
kra� . Genom stöd till innovationer och en utvecklad infrastruktur har de 
maritima näringarna blivit en stor tillgång för kustkommuner landet runt, 
med tusentals jobb i första produktionsledet. 
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En koordinerad kommunal och statlig planering
Havsplaneringen har varit viktig för att bereda plats och skapa förutsägbar-
het för de nya näringarna liksom för att understödja ett � exibelt � ske där 
� ske� ottan undviker lekområden och känsliga ekosystem. Den lyckade ko-
ordineringen mellan kommunernas kustzonsplanering och kommunal och 
statlig havsplanering har främjat och kopplat samman land- och havsan-
knutna näringar. 

År 2050 använder vi utrymmet i havet för konkurrenskraf-
tiga maritima näringar 
Sjöfarten har ökat
Handeln i Östersjöområdet har fortsatt att öka och sjöfartens godsvolymer 
är nu mer än dubbelt så stora som 2020. Dessutom har närsjöfarten ökat 
med en intensiv tra� k mellan svenska hamnar utmed hela kusten. Farvatt-
nen genom Bottniska viken har förbättrats genom muddring vid grund-
klackarna och isproblematiken är mindre på grund av högre vintertempera-
turer. Fartygen är större snarare än � er och merparten är obemannade och 
körs automatiserat på optimerade rutter som följer havsplanerna. Därmed 
kan sjöfarten röra sig säkert och � exibelt utan att använda särskilt mycket 
mer utrymme än tidigare. Havets motorvägar är många och tätt tra� kerade 
men samtidigt väl avgränsade, vilket lämnar gott om utrymme för andra nä-
ringar. Dessutom är sjöfartens utsläppsnivåer låga och få fartyg körs längre 
på fossila drivmedel.

Nya förbindelser till våra grannländer
Utöver täta och miljövänligt framdrivna färjeturer knyts Sverige ihop med 
sina grannländer genom � era nya förbindelser. Den nya tunneln under 
Öresund, bron till Finland över Norra kvarken och tågförbindelsen över 
Ålands hav; alla har de bidragit till snabbare persontransporter och en ef-
fektiv godsjärnväg. Mellan Bottenvikens hamnar går svävartra� k över isen. 
Ett välutvecklat nätverk av � berkablar stärker den viktiga infrastrukturen 
för säker information och kommunikation. E� erfrågan på sand och mineral 
har skapat en utvinningsindustri i Östersjöområdet. Täkterna är dock nog-
samt lokaliserade för att minimera påverkan på ekosystem och sedimentdy-
namik. Det � nns platser för koldioxidlagring.

Havsplaneringen en viktig plattform för att lokalisera verksamheter 
Havsplaneringen är en bra plattform för att se till att sjöfarten är e� ektiv och 
säker samtidigt som andra näringar får tillgång till bra platser för sina verk-
samheter. Havsplanerna har också varit ett viktigt stöd i det internationella 
arbetet med att styra fartygsrutterna till områden där känsliga naturvärden 
inte riskeras av tra� ken. Inte minst har den internationella samverkan inom 
havsplaneringen underlättat för utbyggnaden av gränsöverskridande infra-
struktur.

Handling C, KSAU 2017-03-15 
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År 2050 använder vi utrymmet i havet för förnybar energi 
Förnybar energiomvandling till havs har ökat
Användningen av förnybara energikällor i havet har tagit fart. Det utbyggda 
nätverket av kra� kablar över haven har möjliggjort en e� ektiv elhandel i 
norra Europa. Flera vindkra� parker har sedan länge byggts och några av 
dem är redan inne på andra eller tredje turbinbytet. Långt ute till havs byggs 
nu också � ytande vindkra� verk, vars el kopplas in på någon av de interna-
tionella uppsamlingsanläggningar, hubbar, som byggts i Östersjön och Väs-
terhavet. I havet � yter stora solkra� sanläggningar och även vågkra�  är en 
del av den svenska energimixen.

Vattenbruket har integrerats med energianläggningar 
Den infrastruktur som byggts upp i samband med den havsbaserade energi-
utvinningen nyttjas även av vattenbruket, med odling av biogasgenererande 
alger och sjöpungar integrerat med energianläggningarnas plattformar. 
Samverkan mellan teknikområden har skapat tusentals arbetstillfällen och 
bidrar till en hållbar utveckling miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

Havsplaneringen bidrar till investeringar 
Havsplaneringen bidrar till utvecklingen genom att ge den förutsägbarhet i 
lokaliseringsfrågan som branscherna behöver för att våga investera. Havs-
planeringen har också varit viktig för det internationella samarbetet som 
har lett till gemensamma satsningar och utbyggnad av elnät och elhubbar 
ute i havet. 

År 2050 lever vi i fortsatt fred och frihet i Östersjöregionen 
Havsplanerna bidrar till förutsättningar för Sverige och svenska intressen
Även om säkerhetssituationen numera är god i Östersjöområdet så är det 
fortsatt viktigt att ha god beredskap. Havsplaneringen är en bra plattform 
för strategiska lokaliseringsfrågor vilket stödjer totalförsvarets verksamhet 
och strategisk försörjning.

En hållbar användning av 
havet

Vi har en hållbar användning av 
havet när vårt nyttjande av havets 
utrymme och resurser är i balans 
med havets långsiktiga förmåga att 
upprätthålla de ekosystemtjänster 
som vi människor behöver.
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Havsanvändning
I denna del beskriver vi förslag till 
havsplanens rekommendationer, 
först kort för hela plankartan, sedan 
mer utförligt både geografiskt för 
tre delområden och tematiskt för 
sex olika teman. Vi motiverar även 
rekommendationerna och redogör 
för övergripande förutsättningar för 
varje tema. 
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Planskiss
Här visas vår skiss till havsplanens plankarta. Du kan skriva ut den i större 
skala på www.havochvatten.se. Kartan visar skissat förslag till användning 
av havsområdet. Användningen redovisas dels med bokstäver i ytor, så 
kallade polygoner, dels genom underliggande raster och linjer. 

Havsplanens rekommendationer 
Allmän användning

Område för allmän användning. I dessa områden bedöms det inte vara nöd-
vändigt att i havsplanen avväga mellan intressen.

Hänsyn kustvärden
Område som sträcker sig från land ut i havsplaneområdet där huvudan-
vändning inom planområdet bör samexistera och visa hänsyn till befintliga 
naturvärden och kulturvärden som utgör riksintresseanspråk enligt 3 kap 
6§ samt riksintressen enligt 4 kap 2-4§§ miljöbalken.

Yrkesfiske
Område av värde för yrkesfisket (fångstområden).

Sjöfart
Stråk visar områden som är viktiga för sjöfartens framkomlighet.

Försvar
Område där Försvarsmaktens verksamhet är prioriterad användning.

Energiutvinning
Område där energiutvinning eller utveckling av energiteknik är prioriterad 
användning.

Energiutvinning, utvecklingsområden
Område där utveckling av framtida energiutvinning eller energiteknik är 
prioriterad användning.

Kommunikationer, Infrastruktur
Område för kommunikationer såsom bro eller tunnel. 

Prioritet natur
Område där bevarande av naturvärden är prioriterad användning. Natur-
värdet inkluderar ekologiska värdekärnor av stor betydelse för biologisk 
mångfald, grön infrastruktur och ekosystemtjänster. Samexistens med an-
dra intressen kan främjas om den inte medför negativ påverkan på områdets 
naturvärden.

Hänsyn natur
Område med prioritering av natur där samexisterade användningar anpassas 
eller begränsas för minimerad negativ påverkan på områdets naturvärden.

Kombinationsbeteckningar

Förutom beteckningar med en bok
stav finns även beteckningar med 
två bokstäver. Kombinationsbeteck
ningen tydliggör en huvudanvänd
ning samtidigt som de redovisar 
motiv som ger anpassning eller 
begränsning för såväl huvudanvänd
ningen som annan användning inom 
polygonen. Detaljerna kring anpass
ning eller begränsning redovisas i 
de tematiska kapitlen. I detta utkast 
finns beteckningarna FN2, EN2 och 
KN2. 
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Sammanfattning per delområde

Här ges en översiktlig sammanfattning av förslag till ställningstaganden, al-
ternativ som redovisas i planskissen och behov av utredning.

1. Södra Bottenhavet
I Södra Bottenhavet är yrkesfisket utbrett och sjöfarten viktig. På utsjöban-
karna och längs kusten finns skyddsvärd natur, såsom viktiga lekområden 
för fisk, övervintringsområden för sjöfåglar och värdefull bottenmiljö. Det 
finns tillstånd för vindkraft på Storgrundet, medan ett annat finns outrett 
vid Gretas Klackar. Ytterligare stora områden för vindbruk finns utpekade 
som riksintressen på Finngrunden och Campsgrund. Samtidigt finns det 
värdefulla naturvärden på bankarna såsom bottenmiljö och alfågel. I stora 
områden finns inga anspråk på användning. 

I Södra Bottenhavet är utmaningen för havsplaneringen att hitta en håll-
bar lösning i avvägningen mellan skydd av naturvärden på utsjöbankar och 
att samtidigt hitta områden lämpliga för energiutvinning. En särskild fråga 
i den fortsatta havsplaneringen är hur försvarsintressen och områden för 
energiutvinning kan förenas.

Planeringsförutsättningarna behöver analyseras och utredas vidare för 
frågor om bland annat vattenbruk, och hur olika verksamheter bör anpas-
sas till naturvärden. Även sjöstråkens sträckningar i och omkring bankarna 
mot land, liksom det finska fiskets omfattning i Bottenhavet bör utredas 
vidare.

Havsplanens ställningstaganden
• Huvudanvändning Energiutvinning (EN2) med krav på hänsyn till sä-

songsvisa faktorer i naturvärdet vid projektering, installation och/eller 
drift på Finngrundens Västra bank. Området är utpekat som riksintresse 
vindbruk, samtidigt som det utgör Natura 2000. Bedömningen är att en 
vindkraftsetablering är möjlig. En etablering förutsätter enligt regelver-
ket för Natura 2000 att livsmiljöer inte skadas och arter inte utsätts för 
betydande störning. Om området tas i anspråk för installation och drift 
av vindkraftsanläggning behöver hänsyn även tas till totalförsvarets in-
tressen, särskilt vad gäller den närmare lokaliseringen och storleken på 
anläggningen.

• Prioritetsområde Natur (N1) på Finngrundens Östra bank, med anslu-
tande hänsynsområde (N2) nordost. Området år utpekat som riksintres-
se vindbruk, samtidigt som det är ett Natura 2000-område. Området är 
också viktigt som rast- och födosöksplats för alfågel. Det bestånd av al-
fågel som övervintrar inom Östersjöområdet är internationellt rödlistat. 
Det finns risk för att fåglarna kommer att undvika området om det upp-
förs vindkraftsanläggning i området. I en tidigare prövning av en ansö-
kan om installation av vindkraftsanläggning avslogs ansökan med anled-
ning av att alfågel. Till förmån för naturvärdet redovisas inte riksintresse 
vindbruk i det här området. 

Energi alt 
Preliminär_planeringsgräns_rev20151113_8_områden
Namn

Bottenhavet

Bottenviken

Kattegatt

Skagerrak

Södra bottenhavet

1

2

3

1. Södra Bottenhavet

2. Norra Bottenhavet och Norra Kvarken

3. Bottenviken

!

!

!

!

!

!

!

!

Södra
Kvarken

Ålands hav

Östra
bankenVästra

banken

Stor-
grundet
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Finngrunden
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Sundsvall
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• Huvudanvändning energiutvinning på lång sikt (E utv) i ett större om-
råde från norr om Finngrundets östra bank upp till strax norr om Horn-
slandet. Om området tas i anspråk behöver aktuella verksamheter anpas-
sas med hänsyn till yrkesfiske och totalförsvarets intressen, särskilt vad 
gäller omfattningen och den närmare lokaliseringen i området. 

Havsplanens planalternativ
Campsgrund
• Det finns ett utpekat område för riksintresse vindbruk på Campsgrund i 

södra Gävlebukten. Frågan om hur en framtida anläggning för vindkraft i 
området kan förenas med andra intressen föranleder alternativ med eller 
utan vindkraft i området.
1. Huvudanvändning sjöfart på Campsgrund. Utpekat riksintresse 

vindbruk utgår i havsplanen med anledning av att totalförsvarets in-
tressen prioriteras. Området ingår i ett större område med Allmän 
användning (A) som huvudanvändning. Nuvarande sträckning av 
sjöstråk vid grundet bibehålls.

2. Huvudanvändning Energiutvinning (E) på Campsgrund. Om vind-
kraftsanläggning installeras kan befintligt sjöfartsstråk (RI sjöfart) 
behöva flyttas norrut. 

2. Norra Bottenhavet och Norra Kvarken 
I Norra Bottenhavet ligger världsarvet Höga kusten med höga kultur- och 
naturvärden. Försvarsmakten har stora övningsområden längs kusten. Sto-
ra områden har inga anspråk på användning. I Norra Kvarken är sjöfarten 
mycket viktig samtidigt som den har begränsat manöverutrymme och går i 
leder på grund av djupförhållandena. Holmöarna har höga natur- och kul-
turvärden och yrkesfisket bedrivs mest kustnära. Umeå har i sin översikts-
plan utpekat ett område för fast förbindelse till Vasa i Finland.

I Norra Bottenhavet och Norra Kvarken är det viktigaste för havspla-
neringen att säkerställa fortsatt god tillgänglighet med långsiktigt hållbar 
passage för sjöfarten mellan Bottenhavet och Bottenviken, samtidigt som 
hänsyn tas till värdefull natur och kultur. 

Planeringsförutsättningarna behöver analyseras och utredas vidare för 
frågor om bland annat vattenbruk, sandutvinning och hur olika verksamhe-
ter bör anpassas till naturvärden. 

Havsplanens ställningstaganden
• Huvudanvändning Kommunikation och hänsyn till prioriterad natur 

(KN2) vid Umeå mot Vasa för att visa att det i framtiden kan bli aktuellt 
med en fast förbindelse mellan Umeå och Vasa. Det finns ett kommunalt 
intresse av en sådan förbindelse, men ingen statlig planering eller poli-
tiska beslut på nationell nivå för byggnation inom överskådlig tid.

!

!

!

Höga Kusten

Härnösand
!

Holmöarna

Norra
Kvarken

Vänta Litets
grund

!

Robertsfors

Umeå

Sundsvall

Örnsköldsvik

Norra Bottenhavet och
Norra Kvarken
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Havsplanens planalternativ
Vänta Litets Grund
• Vänta Litets Grund har höga naturvärden och är utpekat som Natura 

2000-område. Området ligger i ett av Försvarmaktens sjöövningsområ-
den vilket föranleder alternativ med eller utan Huvudanvändning För-
svar över grundet.
1. Prioritetsområde Natur (N1) N1 över Vänta Litets Grund. RI försvar 

vägs bort över grundet.
2.  Huvudinvändning Försvar med hänsyn natur (FN2) motsvarande RI 

försvar där Vänta Litets Grund ingår.

3. Bottenviken
I Bottenviken är sjöfarten utbredd och av stor vikt för industrin i norra 
Sverige. Försvarsmakten har stora områden vid Kallax flygplats och Tåme 
skjutfält, där det också finns utpekat riksintresse för vindbruk och intres-
seområde för sandutvinning. Robertsfors kommun har i sin översiktsplan 
pekat ut vindkraft i flera mindre områden. Fisket efter siklöja för löjrom är 
viktigt lokalt. 

I Bottenviken är havsplaneringens främsta utmaning att göra noggranna 
avvägningar då betydande intressen ska samsas om samma yta. Frågan vad 
som är hållbar användning av havet ställs på sin spets. Hur totalförsvarets 
intressen och vindkraftsetablering kan förenas är en viktig fråga i den fort-
satta planeringen.

Havsplanens ställningstaganden
• Huvudanvändningen Energiutvinning för två områden utanför Roberts-

fors. Områdena har redovisats som kommunala intressen vindbruk (Rata 
Storgrund). Om områdena tas i anspråk för installation och drift av vind-
kraftsanläggning behöver hänsyn tas till försvarsintressen.

Havsplanens planalternativ
Klocktärnan
• Det finns ett utpekat område för riksintresse vindbruk utanför Luleå 

(Klocktärnan). Frågan om hur en framtida anläggning av vindkraft i om-
rådet kan förenas med andra intressen föranleder alternativ med eller 
utan vindkraft i området.
1. Utpekat riksintresse vindbruk utgår i havsplanen med anledning av 

att totalförsvarets intresse prioriteras. Området ingår i ett större om-
råde med allmän användning (A) som huvudanvändning. 

2. Huvudanvändning energiutvinning med krav på hänsyn till säsongs-
visa faktorer i naturvärdet vid projektering, installation och/eller 
drift. (EN2). Viss justering riksintresseområde vindbruk på grund av 
sjöstråk och totalförsvarets intressen.

!

!

!

!

!

Holmöarna

Norra
Kvarken

!

Robertsfors

Klocktärnan

Tåme skjutfält

Svalan och 
Falkens grund

Umeå

Piteå

Skellefteå

Luleå

Bottenviken
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Attraktiva livsmiljöer

Förutsättningar
Kustområden som är attraktiva att besöka, och att leva och verka vid ger 
oss hälsa och välbefinnande och är viktiga för utvecklingen av de maritima 
näringarna. Den kustnära besöksnäringen är en basnäring i många kustkom-
muner och är viktig för regional och lokal utveckling. Det är en sektor som 
följer ökningen av befolkningen och den ekonomiska tillväxten. Turistverk-
samhet har rumsliga behov i form av tillgänglighet och infrastruktur. 

Besöksnäringen är tätt kopplat till det marina friluftslivet som innebär 
många olika aktiviteter som båtliv, kajakpaddling, skridskoåkning, bad, 
dykning, fågelskådning och andra naturupplevelser. Friluftsliv sker framfö-
rallt nära kusten och i mindre utsträckning i havsplanområdena.

Sverige har viktiga kulturmiljöer i kust- och skärgårdslandskapet, bland 
annat fiskelägen, badorter, hamnar, befästningar, fyr- och lotsplatser samt 
kustanknuten industri. Kulturmiljöer och kulturarv bidrar till lokal identi-
tet och ökad förståelse för historiska sammanhang. Med undantag för vissa 
fyrar ligger dessa platser utanför havsplaneområdet, men havsplaneringen 
kan ha indirekt påverkan på miljöerna. Det finns också ett omfattande kul-
turarv under vatten, som främst består av fartygslämningar och submarina 
landskap, sjunkna boplatser och rester från olika tidsåldrar. 

För mer utförlig information om förutsättningar och underlag: se havs-
planeringens Färdplan och Nulägesbeskrivning, tillgängliga på www.hav-
ochvatten.se.

Handling C, KSAU 2017-03-15 
Sidan 22 av 72

https://www.havochvatten.se/
https://www.havochvatten.se/


Attraktiva livsmiljöer
Underlagskarta

Riksintresse rörligt friluftsliv, hög
exploaterad kust, obruten kust 

Riksintresseanspråk kulturmiljövård 

Riksintresseanspråk friluftslivet

Name
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Västerhavet
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Natural Earth
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Riksintresseanspråk kulturmiljövård

Riksintresseanspråk friluftslivet

Riksintresseanspråk naturvård
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Riksintresseanspråk naturvård
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Name
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Natural Earth
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Riksintresse obruten kust
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Riksintresseanspråk friluftslivet
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Handling C, KSAU 2017-03-15 
Sidan 23 av 72



Attraktiva livsmiljöer
Hänsynsområde kustvärden

Attraktiva livsmiljöer
Riksintresseanspråk för friluftslivet enligt MB 3

Attraktiva livsmiljöer
Riksintresseanspråk naturvård
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Havsplanens rekommendationer 

Hänsyn kustvärden
De ytor som markeras i planens utgörs av områden utpekade som riksin-
tresse för friluftslivet (3 kap. miljöbalken) och riksintressen för det rörliga 
friluftslivet, obruten kust och högexploaterad kust (4 kap. miljöbalken). 
Dessa områden innehåller värden och intressen som rör kulturmiljö, na-
turmiljö, turism och friluftsliv. Där ingår även till viss del landskapsbild och 
exempelvis fritidsfiske. Det finns också en koncentration av marint kultur-
arv i kustzonen. Samexisterande övriga användningar bör visa hänsyn till 
områdets värden.

Riksintresseanspråk för kulturmiljövården i planområdet
Det finns idag inga riksintresseanspråk för kulturmiljövården i planom-
rådet. Områden utpekade som riksintressen längs kusten kan indirekt på-
verkas av det som sker i planområdet och skyddas av hänsynsområdet för 
kustvärden. 

Riksantikvarieämbetet har initierat ett arbete med att ta fram underlag 
för ett eventuellt utpekande av riksintressen för kulturmiljövården till havs. 
Utifrån detta underlag kommer länsstyrelserna i dialog med Riksantikva-
rieämbetet under 2017 ta ställning till eventuella riksintresseanspråk inom 
havsplaneområdet. Syftet med att peka ut riksintressen är att tydliggöra 
kulturmiljövårdens anspråk i såväl den statliga havsplaneringen som i den 
kommunala översiktsplaneringen i havsområdet.

Riksintresseanspråk för friluftslivet i planområdet
Områden utpekade som riksintressen för friluftslivet är områden med stora 
friluftsvärden på grund av särskilda natur- och kulturkvalitéer, där även 
möjlighet till fritidsfiske ingår. Områdena ska skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan skada kultur- och naturmiljön. En översyn pågår av riksin-
tresse friluftsliv.

Riksintresseanspråk naturvård i planområdet
Riksintressen för naturvården är områden med stora naturvärden. Områ-
dena ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada naturmiljön. 

Geografiskt avgränsade riksintressen (4 kap MB) längs kusterna
Det finns även geografiskt avgränsade riksintresseområden som riksdagen 
beslutat. Dessa områden har stora natur- eller kulturkvalitéer och är eller 
kan bli attraktiva besöksmål. Dessa områden utgör tillsammans med riksin-
tressen för friluftslivet Hänsynsområdet för kustvärden.
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Attraktiva livsmiljöer
Användning och riksintressen

Riksintresseanspråk för friluftslivet  
enligt MB 3

Resursutvinning
Riksintresse yrkesfiske, fångstområde

Riksintresseanspråk naturvård 

Prioritet natur

Hänsyn natur

Hänsynsområde kustvärden

Attraktiva livsmiljöer
Riksintresseanspråk naturvård
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Motiveringar till havsplanens rekommendationer
Planeringsmål
• Skapa förutsättningar för god havsmiljö och hållbar tillväxt:

Havsplanerna ska övergripande ge rumsliga förutsättningar så att ut-
vecklingsbehov och mål om hållbar tillväxt tillgodoses samtidigt som 
havsplanerna bidrar till att god havsmiljö nås och upprätthålls. En viktig 
utgångspunkt för havsplaneringen är att hållbar tillväxt förutsätter väl 
fungerande ekosystem. 

• Skapa förutsättningar för regional utveckling:
Havsplanerna ska ge rumsliga förutsättningar för hållbar utveckling, god 
livskvalitet och attraktiva miljöer regionalt och lokalt. Havsplaneringen 
ska bidra till att bevara viktiga natur- och kulturvärden, ta hänsyn till 
landskapsbilden och skapa förutsättningar för utveckling av havsanknut-
na näringar och friluftsliv. Rekreation och friluftsliv inklusive fritidsfiske 
har stor betydelse för människors livskvalitet och hälsa. 

Kulturvärden är viktiga för upplevelsen i landskapet, människors identitet 
och för att skapa attraktiva miljöer att leva och bo i. En ökad kunskap om 
kulturvärden i havet bidrar till både en förstärkt lokal och regional identitet 
och till besöksnäring. 

Kust och grannländer
Samspel mellan land och hav
Attraktiv livsmiljö handlar om hur havet och dess värden ger nytta och väl-
befinnande för människor som bor utmed kusten. Genom att planera för 
bl.a. friluftsliv, utveckling av lokal ekonomi utifrån havets ekosystemtjäns-
ter såsom fisk och upplevelser bidrar havsplanen till attraktiv livsmiljö. Vid 
utformningen av områden för attraktiva livsmiljöer har ett flertal underlag 
används, bland dessa kan nämnas en sammanställning av områden för ut-
redning av havsbaserad vindkraft ifrån kommunal energiplanering, Regio-
nala naturvårdsinventeringar och HaV:s översiktliga naturvärdeskartering, 
liksom de områden som ska skyddas enligt miljöbalkens 4 kap 2, 3 § och 3 
kap 6 § och påverkan på landskapsbilden har vägts in och legat till grund 
för värderingen av havsplaneområdets värde som attraktiv livsmiljö. I detta 
sammanhang har även underlag bland annat för landningsvärde av fisk, fri-
tidsbåtstrafik och total sjöfartstrafik enligt AIS-data använts. Till detta fogas 
också den bild som framkommit i arbetet i den tematiska arbetsgruppen för 
regional tillväxt. 

Underlag som använts för 
att identifiera behoven för 
kustvärden

• Riksintresse 4 kap 2, 3, 4 MB, 
riksintresseanspråk enligt 3 kap 
6 MB, Länsstyrelserna

• Översiktlig naturvärdeskartering 
2015, HaV

• Resultat från havsplaneringens 
tematiska arbete grupp Natur
vård och Regional tillväxt, HaV
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Internationella hänsyn
När det gäller området attraktiva livsmiljöer är de internationella hänsyn 
som behöver tas färre än för övriga tematiska områden. De värden som 
kopplas till attraktiva livsmiljöer är nära sammankopplade med kusten, och 
därför kommer det framförallt att vara av intresse i Södra och Norra kvar-
ken, där ländernas kuster ligger nära varandra. Det viktiga i dessa områden 
blir att säkerställa att våra grannländer ser på områdets attraktivitet på ett 
liknande sätt, för att de värden som den attraktiva livsmiljön innebär ska 
skyddas. Även goda kommunikationer med grannländerna bidrar till att-
raktiv livsmiljö. 
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Naturresursutvinning inklusive  
yrkesfiske

Förutsättningar
Yrkesfiske är viktigt såväl regionalt som lokalt och bidrar till kustsamhällens 
identitet och livskraft genom såväl fisket i sig som fiskets betydelse för land-
baserade näringar som fiskberedning, varvsindustri och redskapstillverk-
ning. Småskaligt fiske sker normalt inom begränsade områden, medan an-
nat fiske sker mer flexibelt och över stora områden inklusive utanför svensk 
ekonomisk zon. Var fiske bedrivs varierar mellan säsong, men också hur 
fiskemöjligheterna, dvs. fiskbestånden och regleringen av dessa, utvecklas 
över tid. I Bottniska viken är ett det säsongsmässiga yrkesfisket framträdan-
de med fiske efter lax och siklöja under delar av året. Även strömmingsfisket 
är viktigt. 

Både fisk och fiskare rör sig över stora geografiska ytor varför det i en 
havsplan inte alltid är lätt att peka ut vissa platser och områden som särskilt 
viktiga. För att hantera såväl storleksmässiga som säsongsmässiga aspekter i 
yrkesfiskets geografi ska havsplaneringens angreppsätt i dessa frågor präglas 
av flexibilitet och beredskap för eventuella förändringar i havsplanerna för 
att på bästa sätt anpassas för framtiden.

En grundförutsättning för yrkesfisket är tillgång till goda fiskbestånd, 
som i sin tur är beroende av olika livsmiljöer under fiskens livsstadier. Sär-
skilt kustområden utgör lek- och uppväxtområden för många marina or-
ganismer, men det finns även lekområden längre ut från kusten. Det finns 
behov av att skydda både viktiga områden och deras rumsliga samband för 
att stärka fiskbeståndens livsmiljöer i förhållande till ett omgivande exploa-
teringstryck. 

Det pågår sedan en längre period en utveckling i den svenska fiskerinä-
ringen som innebär färre yrkesfiskare och fiskefartyg. 

Blå ekonomi är ett samlingsbegrepp för en mängd olika verksamheter 
med fokus på att nyttja havets resurser för odling respektive förädling, häri-
bland omfattas till exempel vattenbruk och blå bioteknik. Vattenbruk idag 
bedrivs nästan uteslutande nära kusten och inte inom havsplaneområdena. 
I en framtid kan det bli aktuellt med odlingar i utsjön. Det pågår forskning 
och teknikutveckling både vad gäller användning av olika arter och odlings-
metoder. 

Sveriges geologiska undersökning, SGU, har tagit fram underlag om fö-
rekomster av mineral, olja, naturgas och skiffergas. SGU har även studerat 
områden som kan vara lämpliga för lagring av CO₂ eller intressanta för ut-
vinning av sand och grus på den svenska kontinentalsockeln. Det förekom-
mer idag ingen utvinning i havsplaneområdet och det saknas riksintressen 
meddelade för områden med fyndigheter av ämnen eller material i havet. 

Det kan finnas intresse för ökat sand- och grusuttag då marin sand och 
grus kan vara alternativ till naturgrus på land.

För mer utförlig information om förutsättningar och underlag: se havs-
planeringens Färdplan och Nulägesbeskrivning, tillgängliga på www.hav-
ochvatten.se.

Ekonomiskt landningsvärde för fiske med 
passiva redskap och trålning efter siklöja i 
Bottniska viken. Ljusgrönt visar låga värden 
och mörkblått de högsta värdena.

Ekonomisk landningsvärde för pelagiskt 
fiske i Bottniska viken. Ljusgrönt visar låga 
värden och mörkblått de högsta värdena.
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Resursutvinning
Användning yrkesfiske
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Riksintresse yrkesfiske, fångstområde
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Riksintresse yrkesfiske, lekområden

Natur alt 
Prioritet natur

Energi alt 
Hänsyn natur
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Havsplanens rekommendationer

Huvudanvändning yrkesfiske 
Områden av värde för yrkesfisket baserade på landningsvärde 2008-2012 
och de delar av riksintresse yrkesfiske (fångstområde) som sammanfaller 
med fångsternas områdeskoncentration,. Anses i hög grad samexistera med 
annan huvudanvändning. Ibland förutsatt en eventuell anpassning eller be-
gränsning av användningen. 

Riksintresse för yrkesfisket i planområdet, fångstområden
Inga områden finns inom havsplaneområdet utan närmare mot land. Riks-
intresset för yrkesfiske omfattar framförallt fångstområden. Riksintresset 
kan samexistera med andra användningar och intressen. Områdena ska 
skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada yrkesfisket.

Riksintresseanspråk för yrkesfisket i planområdet, lek- och 
rekryteringsområden

Riksintresset för yrkesfiske omfattar även ett fåtal lek- och rekryteringsom-
råden som mestadels är lokaliserade i kustzonen. 

Prioritetsområde natur
Inom området finns höga naturvärden där samexistens bör begränsas till 
sådan användning som inte medför negativ påverkan på områdets natur-
värden

Hänsynsområde natur
Inom området finns höga naturvärden där anpassning eller begränsning av 
samexisterade användning rekommenderas. T.ex. val av redskap eller dylikt.

Vattenbruk
Havsplanen ska skapa beredskap för hållbart vattenbruk i havsplaneområde 
Bottniska viken. Det finns i dagsläget ingen samlad kartläggning av geo-
grafiska utvecklingsområden för vattenbruket i planområdet. I den natio-
nella strategin för vattenbruket är ett av målen att en majoritet av Sveriges 
kommuner identifierar och inkluderar lämpliga platser för vattenbruk i sina 
översiktsplaner. Ett sådant underlag tillsammans med annat underlag kan 
bidra till planeringsförutsättningarna för vattenbruk i planområdet. 

Utvinning av marin sand och grus
Marin sand och grus kan vara alternativ till naturgrus på land. I rapporten 
Havsplanering - Nuläge 2014 visas två områden med tillgång till marin sand 
och grus i havsplaneområdet Bottniska viken. Redovisningen baseras på 
underlag från Sveriges geologiska undersökning (SGU) 2013. 

En åtgärd inom regeringens maritima strategi att samtidigt se över om 
och under vilka förutsättningar utvinning av marin sand kan ske på svensk 
kontinentalsocken i syfte att bidra till en hållbar materialförsörjning. Sveri-
ges geologiska undersökning har fått i uppdrag av regeringen att redovisa 

Platsspecifik anpassning för att 
främja samexistens

Avsikten är att utveckla platsspecifi
ka rekommendationer i områden där 
det finns värden utöver de generella 
som andra verksamheter behöver ta 
hänsyn till. Syftet med rekommen
dationerna är att upplysa om att det 
finns andra värden på platsen och 
att kunna främja möjligheten till att 
dessa samexisterar med huvudan
vändningen. De hänsyn som krävs 
regleras enligt gällande lagstiftning 
eller ny föreskrift. Bevarande av 
naturvärden eller försvarsverksam
het ställer exempelvis redan i dag 
krav på anpassning av yrkesfisket 
i vissa områden. Behov av plats
specifika rekommendationer, t.ex. 
med hänsyn till tumlare eller andra 
naturvärden, kommer att utredas i 
det fortsatta planeringsarbetet.
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en sådan översyn senast den 17 januari 2017. Uppdraget genomförs i samråd 
med Havs- och vattenmyndigheten. 

Havs- och vattenmyndigheten kommer att se över planeringsförutsätt-
ningarna för sand- och grus utvinning i Bottniska viken när regeringsupp-
draget har redovisats.

Koldioxidlagring
SGU redovisar inga områden lämpliga för koldioxidlagring i havplaneom-
råde Bottniska viken.

Motiveringar till havsplanens rekommendationer
Planeringsmål
• Skapa förutsättningar för ett hållbart yrkesfiske:

Havsplanerna ska bidra till ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, inn-
ovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske inom ramen för en 
ekosystembaserad förvaltning som inkluderar hänsyn både till viktiga 
livsmiljöer för fisk och för andra arter. Särskilt viktigt är integrering med 
planeringen av kustområdena, där det finns viktiga livsmiljöer för fisk, 
nämligen lekområden och uppväxtområden.

• Skapa beredskap för eventuell framtida utvinning av mineraler samt för 
koldioxidlagring:
Hänsyn ska tas till att det i framtiden kan vara aktuellt med ökad utvin-
ning av ändliga resurser som sand, grus och andra mineraler samt koldi-
oxidlagring som ett led i anpassningsåtgärder inför klimatförändringens 
effekter. Utvinning av olja och gas i Sveriges sjöterritorium eller ekono-
misk zon bedöms inte vara aktuell under överskådlig tid.

• Skapa beredskap för framtida etablering av hållbart vattenbruk: 
Havsplanerna ska ha rumslig beredskap för vattenbrukets utveckling och 
potential att yteffektivt använda havet för produktion. Med hållbart vat-
tenbruk avses både behovet av att anpassa vattenbrukets inriktning till de 
omgivande marina förutsättningar samt beakta hur vattenbrukets inrikt-
ning bidrar till en hållbar tillväxt. Sett till vattenbrukets utvecklingspoten-
tial och en ökad forskning på området kan vattenbruk utanför kustzonen 
bli aktuellt inom en framtid som ryms inom havsplaneringens referensår 
2030- och horisontår 2050. Därför ska havsplaneringen ta hänsyn till att 
vattenbruk kan bli aktuellt i havsplaneområdena i framtiden.

Avvägningar som har gjorts i arbetet med planutkastets utformning
Utpekande prioriterade områden för resursutvinning har vägts mot övriga 
intressen och prioriterats ned i ett flertal fall. Vid ett flertal tillfällen korre-
lerar också intressets områden med energiutvinning, där dessa två intressen 
bedömts som konkurrerande. Sjöfarten och yrkesfisket har i stort bedömts 
kunna samexistera precis som idag. 

Underlag som använts för 
att identifiera behoven för 
resursutvinning

• Riksintresse Yrkesfiske, HaV

• Trålgräns, HaV

• Fredningsområden, HaV

• Landningsvärden fisk_fördelat 
på arter 20082012, SLU

• Resultat från havsplaneringens 
tematiska arbete grupp Regional 
tillväxt och Fiske, HaV

Underlag som använts vid 
nedprioritering av behoven 
för resursutvinning

• Riksintresse vindbruk, Energi
myndigheten
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Kust och grannländer
Samspel mellan land och hav
Samspelet mellan land och hav handlar bland annat om landnings- och 
hemmahamnar och annan nödvändig infrastruktur för yrkesfisket och att 
yrkesfisket bidrar till den lokala ekonomin. Det handlar också om yrkesfis-
ket som identitet och kulturbärare på många platser utmed kusten. Planen 
tar generell hänsyn till dessa aspekter genom att ge rumsliga förutsättningar 
för fiskets bedrivande i havsplaneområdet. 

Internationella hänsyn
Yrkesfisket förvaltas gemensamt inom ramen för den gemensamma fiskeri-
politiken. Bland annat fiskar finska fiskare i svenskt territorialhav och eko-
nomisk zon, vilket påverkar havsplaneringen.
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Kommunikationer

Förutsättningar
Sjöfarten är en global sektor av mycket stor betydelse för Sverige såväl sam-
hälleligt som ekonomiskt. Sjötrafiken rör sig i ett omfattande nätverk av far-
leder och fartygsstråk och har ett stort behov av ytmässig flexibilitet för att 
tillförsäkra hög säkerhet, god framkomlighet och därmed effektiva trans-
porter. Med andra sektorers ökande anspråk på havets ytor kan sjöfartens 
rörelsefrihet i någon mån komma att begränsas i framtiden. Detta behöver 
då ske utan att äventyra sjöfartens framkomlighet och säkerhet. I Bottniska 
viken medför vinterisens oförutsägbara rörelser särskilt höga utrymmesbe-
hov för sjöfarten.

Sjöfartens framtida ytanspråk är svårt att förutse eftersom utvecklingen 
inom handel och teknik kan medföra både ökande och minskade ytbehov. 
Klart är att sjöfarten kommer att öka volymmässigt och ett rimligt anta-
gande är att sjöfartens framtida ytanspråk åtminstone inte vara mindre än 
dagens. Hur klimatförändringarna kommer att påverka isen i Bottniska vi-
ken är mycket svårt att förutse och planeringen utgår därför från samma 
förutsättningar som i nuläget, med stora utrymmesbehov. 

Sjöfartens ytanvändning antas till stora delar kunna kombineras med an-
dra maritima sektorer och intressen. Det finns dock potentiella utmaningar 
för samexistens, främst gentemot framtida energiutvinning och i viss mån 
framtida utökning av naturskydd. Intressekonflikterna består främst i att 
sjöfartens aktionsradier begränsas.

Till sjöfartens infrastruktur hör farleder och fartygsstråk. Farlederna går 
oftast inomskärs till och från en hamn och fartygsstråken går utomskärs där 
det oftast inte finns någon skarp avgränsning. I vissa områden finns dock 
trafiksepareringssystem (TSS) i fartygsstråken. Dessa system införs och 
upprätthålls genom International Maritime Organization (IMO) och anger 
med precision vart fartyg ska röra sig för att kunna ta sig fram säkert. Det 
finns även ett fåtal exkluderingsområden (Areas to be Avoided) som sjöfar-
ten ska undvika, även dessa är upprättade av IMO. Det finns inga sådana i 
Bottniska vikens havsplaneområde. 

Det kan i framtiden bli aktuellt med nya fasta trafikförbindelser som pas-
serar havet. Vissa inledande utredningar och undersökningar har gjorts för 
en bro över Norra Kvarken (Umeå–Vasa). Det har även diskuterats en fast 
förbindelse mellan Sverige och Finlands fastland via Åland.

För elektronisk kommunikation finns fiberoptiska kablar mellan Sverige 
med våra grannländer. Även radiolänkar ingår i kommunikationsstruktu-
ren. Radiolänkar behöver en frisiktkorridor mellan sändare och mottagare. 

För mer utförlig information om förutsättningar och underlag: se havs-
planeringens Färdplan och Nulägesbeskrivning, tillgängliga på www.hav-
ochvatten.se.

Fartygsrörelser i Bottniska viken. AIS-data.
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Kommunikationer
Underlagskarta

Riksintresseanspråk sjöfart, hamn

Riksintresseanspråk sjöfart, farled/
fartygsstråk 

Riksintresseanspråk sjöfart, TSS 

Data och telekabel, Telia

Data och telekabel, Post och 
telestyrelsen

Name
Bottniska viken

Västerhavet

Östersjön

Sverige Inland
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Natural Earth

Areas to be avoided
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Havsplanens rekommendationer

Huvudanvändning sjöfart
I områden med huvudanvändning sjöfart har sjöfartens intresse prioritet. 
Här bör till exempel inte tillåtas fasta installationer som stör sjöfarten fram-
komlighet.

Kommunikationer, infrastruktur
Område med för kommunikationer såsom t.ex. bro eller tunnel.

Riksintresseanspråk sjöfart
Riksintresset för sjöfarten omfattar både strategiska hamnar, farleder och 
viktigare fartygsstråk. Riksintresset kan samexistera med andra använd-
ningar och intressen. Områdena ska skyddas från mot åtgärder som påtag-
ligt kan skada sjöfartens intressen. 

Bortvägt riksintresseanspråk 
Klocktärnan (i B22). Alternativ 1 och 2, Liten del av RI vindbruk avvägs bort 
på grund av sjöfart,

Prioritetsområde natur
Område där bevarande av naturvärden är prioriterad användning. Natur-
värdet inkluderar ekologiska värdekärnor av stor betydelse för biologisk 
mångfald, grön infrastruktur och ekosystemtjänster. Sjöfart kan främjas om 
den inte medför negativ påverkan på områdets naturvärden.

Hänsynsområde natur
Område med prioritering av natur där sjöfart bör anpassas eller begränsas 
för minimerad negativ påverkan på områdets naturvärden. 

Alternativ Campsgrund
Det finns ett utpekat område för riksintresse vindbruk på Campsgrund i 
södra Gävlebukten. Frågan om hur en framtida anläggning för vindkraft 
i området kan förenas med andra intressen föranleder alternativ med eller 
utan vindkraft i området.
1. Huvudanvändning sjöfart på Campsgrund. Utpekat riksintresse vind-

bruk utgår i havsplanen med anledning av att totalförsvarets intressen 
prioriteras. Området ingår i ett större område med Allmän användning 
(A) som huvudanvändning. Nuvarande sträckning av sjöstråk vid grun-
det bibehålls.

2. Huvudanvändning Energiutvinning (E) på Campsgrund. Om vind-

Platsspecifik anpassning för att 
främja samexistens

Avsikten är att utveckla platsspecifi
ka rekommendationer i områden där 
det finns värden utöver de generella 
som andra verksamheter behöver ta 
hänsyn till. Syftet med rekommen
dationerna är att upplysa om att det 
finns andra värden på platsen och 
att kunna främja möjligheten till att 
dessa samexisterar med huvudan
vändningen. De hänsyn som krävs 
regleras enligt gällande lagstiftning 
eller ny föreskrift. Försvarsverksam
het ställer exempelvis redan i dag 
krav på anpassning av sjöfarten 
i vissa områden. Behov av plats
specifika rekommendationer, t.ex. 
med hänsyn till tumlare eller andra 
naturvärden, kommer att utredas i 
det fortsatta planeringsarbetet.

Kommunikationer alt 1
Kommunikationer infrastruktur
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kraftsanläggning installeras kan befintligt sjöfartsstråk (RI sjöfart) be-
höva flyttas norrut. 

Fast infrastruktur (Broar och tunnlar)
Olika förslag på nya dragningar av bro eller tunnel korsande Norra Kvarken 
finns i Umeås översiktsplan och redovisas i planskissen för Bottniska viken. 
Genom att lyfta in en fast förbindelse i plankartan som ett ställningstagande, 
vill vi underlätta diskussion och vidare utredningsarbete i frågan under dia-
logen. Förbindelsen kommer då även med i miljöbedömningen Även tidiga 
planer på tåg tunnel mellan Åland och Sverige har nämnts. Den behöver 
utredas mer.

Elektronisk kommunikation (datakablar, telekablar, radiolänkar)
Inga områden i för data- och telekablar finns i plankartan i dagsläget. Frå-
gan utreds vidare i planeringsarbetet. 

Samhällets beroende av internet ökar hela tiden liksom behovet av kom-
munikation mellan Sverige och andra länder. Merparten av denna kommu-
nikation mot andra länder sker genom havsbaserade kablar. 

Även om teknikutvecklingen för överföringskapacitet i kablarna ökar 
finns ett behov av fler kablar för att skapa redundans och säkerhet i näten. 
Sannolikt finns det största framtida behovet av fler kablar för elektronisk 
kommunikation över Ålandshav.

Motiveringar till havsplanens rekommendationer 
Planeringsmål
Havsplaneringen ska skapa förutsättningar för god tillgänglighet och effek-
tiva transporter. Planen ska skapa förutsättningar för utveckling av havs-
anknuten transportsektor och linjära objekt och främja tillträdet till havet 
för en bred allmänhet. En god tillgänglighet i transportsystemet till sjöss 
ger goda förutsättningar för att hålla samman transportinfrastrukturen som 
helhet, så att exempelvis överföring av gods från väg och järnväg till sjöfart 
underlättas. Beredskap ska skapas för en utveckling av fysisk infrastruktur, 
exempelvis framtida tunnlar eller broar. Rumsliga förutsättningar ska ges 
för användning av havet för infrastruktur för elektronisk kommunikation 
i form av sjökablar och radiosystem. Förutsättningar ska även skapas för 
människors tillgänglighet till havet för friluftsliv och rekreation. Det kan 
bidra till både folkhälsa och utveckling inom turismnäring.

Planen ska också skapa förutsättningar för en hållbar sjöfart. Havspla-
nerna ska ge förutsättningar för ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar 
sjöfart. Det gäller såväl närsjöfart som fjärrsjöfart. Sjöfarten ges tillräckligt 
utrymme för att kunna växa, samtidigt som havsplanerna bidrar till ökad 
sjösäkerhet som medför färre olyckor och att riskerna för utsläpp av olja 
eller andra ämnen, liksom andra störningar minimeras. Havsplanerna ska 
ge förutsättningar för effektiva transportvägar med låg bränsleförbrukning 
samt att sjöfartens direkta miljöeffekter i ekologiskt känsliga områden. Hän-
syn ska tas till att Östersjön är utpekat som ett PSSA, Particularly Sensitive 
Sea Area, av den mellanstatliga sjöfartsorganisationen IMO, International 

Underlag som använts för att 
identifiera behov för kommu-
nikationer

• Riksintresse Sjöfart, Trafikverket

• Ankringsplatser, skydd, Trans
portstyrelsen

• Potentiella framtida anspråk 
sjöfart, Trafikverket

• AIS total trafikmängd, Läns
styrelserna, Naturvårdsverkets 
miljödataportal

• TSS (Trafiksepareringszoner), 
Transportstyrelsen

• Sjömätningsplan CAT I 14 jan 13, 
Sjöfartsverket 

• Resultat från havsplaneringens 
tematiska arbete grupp Sjöfart 
och Regional tillväxt, HaV
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Maritime Organization. Det betyder att miljöhänsyn är särskilt viktig i Öst-
ersjöområdet. 

Avvägningar som har gjorts i arbetet med planutkastets utformning 
Havsanvändning sjöfart baseras till allra största delen på befintliga riksin-
tresseanspråk för sjöfart. På ett fåtal platser har förändringar av sjöfartens 
användning/stråk föreslagits, i dessa fall har prioriterade naturintressen el-
ler energi givits företräde. En bedömning har då gjorts av hur fartygstrafiken 
går i dagsläget, vilka start- och målpunkter den har, samt vilka konsekvenser 
föreslagen förändring kan medföra.

Kust och grannländer
Samspel mellan land och hav
Sjöfarten har kopplingar in till land främst genom lokaliseringen av hamnar 
och fyrar. Färjelinjer och stråk mot hamnar av riksintresse har särskilt beak-
tats. Avseende kommunikationer och eventuella framtida fasta landförbin-
delser har lokala översiktsplaneutformningar beaktats.

Internationella hänsyn
Trafiksystemet inkl. farleder, trafiksepareringar osv i Bottniska viken delar 
Sverige till viss del med Finland. Vissa frågor hanteras internationellt genom 
IMO. Lokaliseringar av eventuella fasta förbindelser över Norra eller Södra 
Kvarken är en gemensam planeringsfråga med Finland. 

 

Underlag som använts vid 
nedprioritering av intressen 
för kommunikationer

• Riksintresse Vindbruk, Energi
myndigheten
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Försvar

Förutsättningar
Försvarsmakten ska upprätthålla och utveckla ett militärt försvar som yt-
terst kan möta ett väpnat angrepp. Grunden för Försvarsmaktens verksam-
het är förmågan till väpnad strid. För att upprätthålla och utveckla förmågan 
till väpnad strid på, över och under vattenytan finns marina övnings- och 
skjutfält runt Sveriges kust.

Riksdagen fattade i juni 2015 beslut om att Sveriges militära operativa 
förmåga ska öka. En ökad förmåga uppnås bland annat genom ökad öv-
ningsverksamhet i havsområdena. Det väntas innebära att Försvarsmakten 
ökar sitt nyttjande av havsanknutna områden inom utpekade riksintresse-
områden. Även de områden som med hänsyn till försvarssekretess inte kan 
redovisas öppet behöver beaktas i havsplaneringen.

Det försvarspolitiska läget har förändrats och även läget för civilt försvar, 
vilket betyder att handlingsfriheten är viktig. En viktig fråga är att hålla far-
leder fria, både huvudfarleder och alternativa farleder.

Utvecklingen går mot rörliga tekniska anläggningar, vilket innebär att det 
blir svårare att förutse var försvarsverksamheten kan störas. Tekniken blir 
mer störningskänslig och störning från fasta installationer i havet bedöms 
öka.

Många intressen kan samexistera med försvars- och säkerhetsintresset, 
såsom sjöfart, fiske och friluftsliv. Konkurrerande intresse är framför allt en-
ergiutvinning på grund av fasta installationer. Energiintresset konkurrerar 
om utrymme och medför teknikstörning. 

För mer utförlig information om förutsättningar och underlag: se havs-
planeringens Färdplan och Nulägesbeskrivning, tillgängliga på www.hav-
ochvatten.se.
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Riksintresse försvar, riksintresse med omgivningspåverkan

Riksintresse försvar, kustnära väderradar

Riksintresse försvar, influensområde för väderradar

Sverige Inland

Natural Earth

Name
Bottniska viken

Västerhavet

Östersjön

Riksintresse försvar, övrigt influensområde

Riksintresse försvar, område med särskilt behov av hinderfrihet

Riksintresse försvar, stopp höga objekt

Riksintresse försvar, övnings- och skjutområden i havet 

Riksintresse försvar, influensområde luftrum

Riksintresse försvar, riksintresse med omgivningspåverkan

Riksintresse försvar, kustnära väderradar

Riksintresse försvar, influensområde för väderradar

Sverige Inland

Natural Earth

Name
Bottniska viken

Västerhavet

Östersjön

Riksintresse försvar, övrigt influensområde

Riksintresse försvar, område med särskilt behov av hinderfrihet

Riksintresse försvar, stopp höga objekt

Riksintresse försvar, övnings- och skjutområden i havet 

Riksintresse försvar, influensområde luftrum

Riksintresse försvar, riksintresse med omgivningspåverkan

Riksintresse försvar, kustnära väderradar

Riksintresse försvar, influensområde för väderradar

Sverige Inland

Natural Earth

Name
Bottniska viken

Västerhavet

Östersjön

Riksintresse försvar, övrigt influensområde

Riksintresse försvar, område med särskilt behov av hinderfrihet

Riksintresse försvar, stopp höga objekt

Riksintresse försvar, övnings- och skjutområden i havet 

Riksintresse försvar, influensområde luftrum

Riksintresse försvar, riksintresse med omgivningspåverkan

Riksintresse försvar, kustnära väderradar

Riksintresse försvar, influensområde för väderradar

Sverige Inland

Natural Earth

Name
Bottniska viken

Västerhavet

Östersjön

Riksintresse försvar, övrigt influensområde

Riksintresse försvar, område med särskilt behov av hinderfrihet

Riksintresse försvar, stopp höga objekt

Riksintresse försvar, övnings- och skjutområden i havet 

Riksintresse försvar, influensområde luftrum

Riksintresse försvar, riksintresse med omgivningspåverkan

Riksintresse försvar, kustnära väderradar

Riksintresse försvar, influensområde för väderradar

Sverige Inland

Natural Earth

Name
Bottniska viken

Västerhavet

Östersjön

Riksintresse försvar, övrigt influensområde

Riksintresse försvar, område med särskilt behov av hinderfrihet

Riksintresse försvar, stopp höga objekt

Riksintresse försvar, övnings- och skjutområden i havet 

Riksintresse försvar, influensområde luftrum

Riksintresse försvar, riksintresse med omgivningspåverkan

Riksintresse försvar, kustnära väderradar

Riksintresse försvar, influensområde för väderradar

Sverige Inland

Natural Earth

Name
Bottniska viken

Västerhavet

Östersjön

Riksintresse försvar, övrigt influensområde

Riksintresse försvar, område med särskilt behov av hinderfrihet

Riksintresse försvar, stopp höga objekt

Riksintresse försvar, övnings- och skjutområden i havet 

Riksintresse försvar, influensområde luftrum

Riksintresse försvar, riksintresse med omgivningspåverkan

Riksintresse försvar, kustnära väderradar

Riksintresse försvar, influensområde för väderradar

Sverige Inland

Natural Earth

Name
Bottniska viken

Västerhavet

Östersjön

Riksintresse försvar, övrigt influensområde

Riksintresse försvar, område med särskilt behov av hinderfrihet

Riksintresse försvar, stopp höga objekt

Riksintresse försvar, övnings- och skjutområden i havet 

Riksintresse försvar, influensområde luftrum

Riksintresse försvar, riksintresse med omgivningspåverkan

Riksintresse försvar, kustnära väderradar

Riksintresse försvar, influensområde för väderradar

Sverige Inland

Natural Earth

Riksintresse försvar

Influensområde luftrum

Riksintresse med  
omgivningspåverkan

Kustnära väderradar

Influensområde för väderradar
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Havsplanens rekommendationer

Huvudanvändning försvar 
Inom området prioriteras totalförsvarets intressen. Här bör inte installatio-
ner som stör försvarsverksamhet tillåtas. Vid en utrymmeskonkurrens har 
försvarsintresset företräde. 

Riksintresseanspråk för totalförsvarets militära del
Försvarsmakten pekar ut riksintressen och deras influensområden, samt an-
dra områden av betydelse för totalförsvarets militära del. Inom de områden 
som har utpekats som riksintresse av Försvarsmakten finns övnings- och 
skjutområden, tekniska anläggningar och militära flygplatser. Enbart en 
del av Försvarsmaktens utpekade områden av riksintresse redovisas öppet 
medan andra områden omfattas av försvarssekretess och hanteras i särskild 
ordning. Områdena ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada to-
talförsvarets intressen.

Prioritetsområde natur
Inom området finns höga naturvärden där Försvarsmaktens verksamhet 
bör begränsas till sådan användning som inte medför negativ påverkan på 
områdets naturvärden. 

Hänsynsområde natur
Inom området finns höga naturvärden där anpassning eller begränsning av 
Försvarsmaktens verksamhet rekommenderas, till exempel genom säsongs-
mässig anpassning av olika aktiviteter. 

Utredningsområden/Alternativ
Inom en del områden riskerar etablering av vindkraftverk och andra höga 
objekt att medföra betydande negativ påverkan på militära intressen och ut-
pekade riksintressen för totalförsvarets militära del. Den exakta effekten kan 
i vissa fall inte beskrivas öppet med hänsyn till att informationen omfattas 
av försvarssekretess. Generellt kan beskrivas att vindkraftverk medför skada 
på militära intressen bland annat i form av:
• påverkan på tekniska system och möjligheten att nyttja dessa för att ge-

nomföra bevakning av Sveriges territorium,
• begränsningar i möjligheten att utbilda och öva de förmågor som är en 

förutsättning för att Försvarsmakten ska nå operativ effekt,
• begränsningar i möjligheten till skydd av landets territorium vid en even-

tuell framtida konflikt i strategiskt viktiga områden.

Etablering av vindkraftverk och andra höga objekt kan inom en del om-
råden innebära konflikt med riksintressen för totalförsvarets militära del i 
vissa delområden. Anläggningar för energiutvinning kan vara förenlig med 
de militära intressena, men exakt utbredning av parker och placering av 
enskilda vindkraftverk behöver bedömas i ett framtida skede för att utreda 
den exakta effekten på de militära intressena

Platsspecifik anpassning för att 
främja samexistens

Avsikten är att utveckla platsspecifi
ka rekommendationer i områden där 
det finns värden utöver de generella 
som andra verksamheter behöver ta 
hänsyn till. Syftet med rekommen
dationerna är att upplysa om att det 
finns andra värden på platsen och 
att kunna främja möjligheten till att 
dessa samexisterar med huvudan
vändningen. De hänsyn som krävs 
regleras enligt gällande lagstift
ning eller ny föreskrift. Bevarande 
av naturvärden ställer exempelvis 
redan i dag krav på anpassning 
av försvarsverksamheten i vissa 
områden. Behov av platsspecifika 
rekommendationer som rör försvars
verksamheten kommer att utredas i 
det fortsatta planeringsarbetet.
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För energiutvinning visar planskissen olika alternativa lokaliseringar som 
behöver utredas vidare under planeringsprocessen.

Alternativ Campsgrund
Det finns ett utpekat område för riksintresse vindbruk på Campsgrund i 
södra Gävlebukten. Frågan om hur en framtida anläggning för vindkraft 
i området kan förenas med andra intressen föranleder alternativ med eller 
utan vindkraft i området.
1. Huvudanvändning sjöfart på Campsgrund. Utpekat riksintresse vind-

bruk utgår i havsplanen med anledning av att totalförsvarets intressen 
prioriteras. Området ingår i ett större område med Allmän användning 
(A) som huvudanvändning. Nuvarande sträckning av sjöstråk vid grun-
det bibehålls.

2. Huvudanvändning Energiutvinning (E) på Campsgrund. Om vind-
kraftsanläggning installeras kan befintligt sjöfartsstråk (RI sjöfart) be-
höva flyttas norrut. 

Alternativ Vänta Litets Grund
Vänta Litets Grund har höga naturvärden och är utpekat som Natura 
2000-område. Området ligger i ett av Försvarmaktens sjöövningsområden 
vilket föranleder alternativ med eller utan Huvudanvändning Försvar över 
grundet.
1. Prioritetsområde Natur (N1) N1 över Vänta Litets Grund. RI försvar 

vägs bort över grundet.
2. Huvudinvändning Försvar med hänsyn natur (FN2) motsvarande RI 

försvar där Vänta Litets Grund ingår.

Motiveringar till havsplanens rekommendationer 
Planeringsmål
• Skapa förutsättningar för försvar och säkerhet: Havsplanerna ska skapa 

förutsättningar för försvar av Sverige och svenska intressen på såväl kort 
som lång sikt. Aktörer inom såväl militärt som civilt försvar ges förut-
sättningar att bedriva sin verksamhet, bland annat genomföra övningar 
under olika förhållanden samt annan verksamhet av betydelse för den 
militära försvarsverksamheten såsom signalspaning. Havsplanerna ska 
även ge förutsättningar att tillgodose behovet av strategisk försörjning av 
Sverige i fred, kris och krig.

Avvägningar som har gjorts i arbetet med planutkastets utformning
Prioriterade områden för försvar sammanfaller med Försvarsmaktens ut-
pekade riksintresseområden. De områden där totalförsvarets intressen har 
getts hänsynsbestämmelser är områden med höga natur- och kulturvärden. 
Energi har i enstaka fall fått prioritet framför försvar och det gäller områ-
den som idag har tillstånd enligt miljöbalken eller är befintliga vindkrafts-

Underlag som har använts 
för att identifiera  behov för 
försvarsverksamhet

• Riksintresseanspråk för totalför
svarets militära del och övriga 
försvarsintressen i havs och 
kustområden, Försvarsmakten.

• Resultat från havsplaneringens 
tematiska arbete, grupp Försvar 
och säkerhet.
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områden. Totalförsvarets intressen prioriteras och förväntas samexistera på 
samma sätt som idag med sjöfart och fiske.

Kust och grannländer
Samspel mellan land och hav
Försvarsmaktens intresseområden i havet är kopplade till landbaserade om-
råden för försvarsverksamhet och hänsyn behöver tas till inflygningsområ-
den med mera.

Internationella hänsyn
Försvarsfrågor inom havsplaneringen behandlas nationellt och ingår inte i 
samverkan med andra länder. Eventuell påverkan på försvarsintressen be-
höver dock beaktas när gränsöverskridande planeringsfrågor inom andra 
sektorer hanteras.
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Energi

Förutsättningar
Energisektorn är under ständig förändring. Politiska mål på miljö- och kli-
matområdet driver en omställning mot ett förnybart energisystem. I dagslä-
get är det vindkraft som är det energislag som byggs ut i störst utsträckning 
i Sverige och havsbaserad vindkraft kommer sannolikt utgöra ett allt vikti-
gare tillskott till energiförsörjningen i framtiden.

Mer ojämn kraftproduktion ställer högre krav på infrastrukturen, och 
elnät sammankopplas både inom landet och internationellt för att bli mer 
robusta. Ny elproduktion till havs och nya anslutningar till andra länders 
elnät ökar behovet av nya kraftkablar till havs. Även inom kommunikations-
området ökar behovet av nya anslutningar mellan länder.

Energiintressen kan samexistera med vissa andra intressen till havs och 
ibland till och med ge synergier med exempelvis miljöintressen. Exempelvis 
kan en vindkraftspark till havs utgöra ett konstgjort rev som gynnar fisk-
bestånd. Dock uppstår även konfliktytor, till exempel mellan havsbaserad 
vindkraft och totalförsvarets intressen eller mellan kabeldragning på havs-
botten och fartygssstråk på grund av risk för nödankring. 

Nya tekniker som vågkraft och flytande vindkraftverk är under utveckling 
och är svåra att planera för i dagsläget. Däremot innebär teknikutveckling 
att det finns ett behov av utrymmen för pilotprojekt och testanläggningar på 
lämpliga platser i havsområden.

Troliga förändringar till 2030 och 2050 bedöms vara att lönsamheten för 
havsbaserad energitillförsel kommer att öka samtidigt som den pågående 
energiomställningen och geopolitiska aspekter ställer nya krav på energi-
försörjningen.

För mer utförlig information om förutsättningar och underlag: se havs-
planeringens Färdplan och Nulägesbeskrivning, tillgängliga på www.hav-
ochvatten.se.
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Havsplanens rekommendationer

Huvudanvändning energiutvinning
Inom området har energiintressen prioritet. Här bör inte fasta installationer 
som hindrar utbyggnad av energianläggningar tillåtas. Vid utrymmeskon-
kurrens föreslås att energiintressen prioriteras.

Energi, utvecklingsområden
Inom området har anläggningar för energiutvinning och utveckling av tek-
nik för energiutvinning prioritet. Vid utrymmeskonkurrens föreslås att en-
ergiintressen prioriteras.

Riksintresseanspråk energi (vindbruk)
Riksintressen för vindbruk till havs har tagits fram utifrån kriterier som 
årsmedelvind, djup och områdesstorlek. Dessa riksintressen motsvarar i 
stor utsträckning befintliga och planerade vindkraftsprojekt. Områdena ska 
skyddas från mot åtgärder som påtagligt kan skada möjligheterna till ener-
giutvinning.

Alternativ Campsgrund
• Det finns ett utpekat område för riksintresse vindbruk på Campsgrund i 

södra Gävlebukten. Frågan om hur en framtida anläggning för vindkraft i 
området kan förenas med andra intressen föranleder alternativ med eller 
utan vindkraft i området.
1. Huvudanvändning sjöfart på Campsgrund. Utpekat riksintresse 

vindbruk utgår i havsplanen med anledning av att totalförsvarets in-
tressen prioriteras. Området ingår i ett större område med Allmän 
användning (A) som huvudanvändning. Nuvarande sträckning av 
sjöstråk vid grundet bibehålls.

2. Huvudanvändning Energiutvinning (E) på Campsgrund. Om vind-
kraftsanläggning installeras kan befintligt sjöfartsstråk (RI sjöfart) 
behöva flyttas norrut. 

Alternativ Klocktärnan
• Det finns ett utpekat område för riksintresse vindbruk utanför Luleå 

(Klocktärnan). Frågan om hur en framtida anläggning av vindkraft i om-
rådet kan förenas med andra intressen föranleder alternativ med eller utan 
vindkraft i området.
1. Utpekat riksintresse vindbruk utgår i havsplanen med anledning av 

att totalförsvarets intresse prioriteras. Området ingår i ett större om-
råde med allmän användning (A) som huvudanvändning. 

2. Huvudanvändning energiutvinning med krav på hänsyn till säsongs-
visa faktorer i naturvärdet vid projektering, installation och/eller 
drift. (EN2). Viss justering riksintresseområde vindbruk på grund av 
sjöstråk och totalförsvarets intressen.

Platsspecifik anpassning för att 
främja samexistens

Avsikten är att utveckla platsspecifi
ka rekommendationer i områden där 
det finns värden utöver de generella 
som andra verksamheter behöver ta 
hänsyn till. Syftet med rekommen
dationerna är att upplysa om att det 
finns andra värden på platsen och 
att kunna främja möjligheten till att 
dessa samexisterar med huvudan
vändningen. De hänsyn som krävs 
regleras enligt gällande lagstiftning 
eller ny föreskrift. Bevarande av 
naturvärden ställer exempelvis re
dan i dag krav på anpassning av vid 
installation och drift av vindkraftsan
läggningar. Behov av platsspecifika 
rekommendationer kommer att utre
das i det fortsatta planeringsarbetet.

Bortvägt rikintresseanspråk 
vindbruk 

I Östra Finngrundet (i B9). Om
rådet år utpekat som RI vindbruk, 
samtidigt som det är ett Natura 
2000område. Området är också 
viktigt som rast och födosöksplats 
för rödlistad alfågel. Det bestånd 
av alfågel som övervintrar inom 
Östersjöområdet är internationellt 
rödlistat. Mot bakgrund av de höga 
naturvärdena avvägs RI vindbruk 
bort.

II Västra Finngrundet norröver (i 
B10). En del av RI vindbruk Östra 
Finngrundet har vägts bort på grund 
av RI sjöfart och naturvärden.

III Östra del av Storgrundet (i B23). 
Del av RI Vindbruk har vägts bort på 
grund av RI sjöfart. 

IV Södra delen av Klocktärnan. 
Alternativ 1 (i B22). Del av RI vind
bruk bortvägt på grund av totalför
svarets intressen.

V Östra delen av Klocktärnan. 
Alternativ 2 (i B22). Mindre del av 
RI vindbruk bortvägt på grund av 
totalförsvarets intressen.
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Energi, utvecklingsområden
Nya tekniker såsom vågkraft och flytande vindkraftverk är under utveckling 
och är svåra att planera för i dagsläget. Däremot innebär teknikutveckling 
att det finns ett behov av utrymmen för pilotprojekt och testplattformar på 
lämpliga platser i havsområden.

Teknikutvecklingen inom energiområdet går framåt vilket påverkar vil-
ken roll olika kraftslag kan spela för energisystemet. Analyser av både havs-
baserad vindkraft och vågkraft är på gång. 

I regleringsbrevet för 2016 har Energimyndigheten fått i uppdrag att ana-
lysera hur stor potentialen är för teknikutveckling och reduktion av pro-
duktionskostnader för havsbaserad vindkraft inom en 15-årsperiod. Såväl 
teknik anpassad för innanhavsteknik som teknik för flytande vindkraft ska 
analyseras. Myndigheten ska även analysera hur stor den potentiella mark-
naden är för innanhavsbaserad respektive flytande vindkraft i Sverige och 
internationellt inom en period på 15–25 år. Myndigheten ska avslutningsvis 
göra en samhällsekonomisk analys av en svensk satsning på havsbaserad 
vindkraft. Redovisningen av uppdraget väntas fungera som ett bra och rele-
vant inlägg i havsplaneringen.

Energitransmission och distribution
I detta utkasts planskiss redovisas inte områden för energitransmission och 
distribution i planskissen. Befintliga större kablar finns emellertid med på 
underlagskartan. Tekniksprång och andra föränderliga drivkrafter är svåra 
att förutspå och kan snabbt förändras. Det behövs mer underlag om förut-
sättningarna för planeringen och byggnationen av stamnät och deras sam-
mankoppling över landsgränser. Inom ramen för en europeisk energiunion 
pågår samtidigt arbete för ökad sammankoppling mellan länder. Mellan 
Sverige och grannländerna ska överföringskapaciteten öka.

Det svenska elsystemet karaktäriseras av stor produktion i norr och stor 
förbrukning i söder. Transmissionssystemet möjliggör transport av el från 
vattenkraftstationerna i norr till konsumenter i söder. Underskottet av pro-
duktionsresurser i södra Sverige förväntas öka i takt med att avvecklingen 
av kärnkraft realiseras. Det höjer kravet ytterligare på transmissionssyste-
met att möjliggöra nödvändig handelskapacitet för att undvika effektbrist. 

Pipelines
Det finns inga områden för pipelines, t.ex. gasledning i planskissen i dagslä-
ger. Frågan utreds vidare i planeringsarbetet.

Motiveringar till havsplanens rekommendationer 
Planeringsmål
Skapa förutsättningar för utvecklad energiöverföring och förnybar elpro-
duktion i havet. Havsplanerna ska stödja arbetet med integrering och an-
slutning till det europeiska elnätet och ge förutsättningar för existerande, 
planerade och potentiella sjökablar för energiöverföring inom Sverige och 

Underlag som använts för att 
identifiera behov för energi-
frågor

• Riksintresse Vindbruk, Energi
myndigheten

• Aktuell havsbaserad vindkraft 
2015, HaV, LST, Energimyndig
heten, Kraftbolag

• Kommunal energiplanering, 
Hav, Länsstyrelsen. Behöver 
aktualiseras. 

• ENERGI: Rapport från havspla
neringens tematiska arbete från 
oktober 2015 till mars 2016, 
HaV
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mellan Sverige och andra länder. Detta gäller även kablar som rör energi-
överföring från havsbaserad elproduktion. 

Havsplanerna ska bidra till att skapa förutsättningar för Sveriges framtida 
behov av utvinning av förnybar energi. I detta ska planeringen stödja Sveri-
ges nationella mål om förnybar energi och stödja den nationella planerings-
ramen för havsbaserad vindkraft som uppgår till en möjlig årlig produktion 
om 10 TWh el från havsbaserad vindkraft 2020. Havsplaneringen ska även 
visa på ytterligare utvecklingsmöjligheter för energiutvinning i enlighet med 
den nationella energiöverenskommelsen 2016 och EU:s nya målår 2030 för 
energiomställning. Beredskap ska finnas för annan havsbaserad elproduk-
tion från förnybara källor och havsplanerna ska ge förutsättningar för test 
av ny teknik på området.

Avvägningar som har gjorts i arbetet med planutkastets utformning 
För Bottniska viken har alternativa planeringslösningar tagits fram där av-
vägningen behöver utredas vidare. Alternativen baseras på riksintresseom-
råden för vindbruk och intresseområden för havsbaserad vindkraft från 
kommunal översiktsplanering och hur dessa förhåller sig till naturvärden, 
utpekade riksintresseanspråk och fastställda riksintressen och enligt miljö-
balken. Förslag till ställningstaganden är att energiutvinning väljs bort på 
Östra Finngrundet på grund av alfågel, medan energiutvinning redovisas på 
Västra Finngrunden. Vissa justeringar av riksintresse energiutvinning har 
gjorts med anledning av försvarsintresse och sjöfart.

Kust och grannländer
Samspel mellan land och hav
Planeringen har tagit generell hänsyn till behov av geografisk närhet till de 
regioner som har en stor energikonsumtion dvs. från Mellansverige och sö-
derut. Eftersom kabeldragning är kostsamt är det också en fördel om vind-
kraft anläggs nära kusten. Påverkan på landskapsbilden har beaktats, men 
har inte föranlett någon justering av områdenas placering.

Internationella hänsyn
Ökad handel och ett ökat utbyte ligger i linje med EUs mål för energisystem-
utvecklingen. Kopplingar till det europeiska nätet är inte underdimensione-
rat idag, men det finns ett tryck på att få till fler förbindelser för att ytterli-
gare stärka stabiliteten i systemet. Eftersom utvecklingen på elmarknaden 
hela tiden pågår och stora förändringar kan uppstå relativt hastigt utreds 
systemets överföringsbehov både internt och mot grannländerna löpande. 
Detta gör att ytterligare utlandsförbindelser kan komma att behövas.

Underlag som använts vid 
nedprioritering av intressen 
för energifrågor

• Riksintresse Sjöfart, Trafikverket

• Potentiella framtida anspråk 
sjöfart, Trafikverket

• AIS total, trafikmängder, Läns
styrelserna, Naturvårdsverkets 
miljödataportal

• TSS (Trafiksepareringszoner), 
Transportstyrelsen

• Sjömätningsplan CAT I 14 jan 
13, Sjöfartsverket 

• Resultat från havsplaneringens 
tematiska arbete grupp Sjöfart, 
Fiske, Regional tillväxt, HaV

• Riksintressen för totalförsvarets 
militära del och övriga försvars
intressen, Försvarsmakten.

• Natura 2000områden, Läns
styrelserna
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Naturvård

Förutsättningar 
Det marina ekosystemet är komplext och känsligt. Djurens och havsvattnets 
rörelser gör att påverkan på en plats kan sprida sig till andra, och hur eko-
systemen påverkas beror på den samlade effekten av olika typer av belast-
ningar. En del i att tillämpa ekosystemansatsen i havsplaneringen är därför 
att utgå från ett helhetsperspektiv, dels på den marina gröna infrastruktu-
ren, dels på den samlade påverkan från olika aktiviteter. 

Naturvårdens planeringsmål är att skapa förutsättningar för grön in-
frastruktur och främjande av ekosystemtjänster så väl som enskilda arter. 
Havsplaneringen ska också bidra till att god miljöstatus uppnås och upp-
rätthålls i havet. Idag står vi relativt långt ifrån god miljöstatus och även 
om vissa belastningar på den marina miljön har minskat så medför andra 
belastningar att miljötillståndet ändå riskerar att försämras ytterligare om 
inte verkningsfulla åtgärder genomförs inom fiske, havsförvaltning och 
havsplanering. 

Det befintliga marina områdesskyddet utgörs av naturreservat, Natura 
2000-områden och en nationalpark och omfattar cirka 9 900 km2 eller 6,6 
procent av svenskt inre vatten, territorialhav och ekonomisk zon. Motsva-
rande andel är ca 4,7 procent i Bottniska viken. Sverige har som ett etappmål 
inom miljömål Ett rikt växt och djurliv att öka andelen till minst 10 procent 
till 2020. 

Havsförvaltning enbart genom ett stärkt marint områdesskydd bedöms 
inte vara tillräckligt för att nå god miljöstatus. Havsplaneringen har där en 
funktion att fylla som komplement till befintligt marint områdesskydd. Det 
har skett genom att i havsplaneringen identifiera och prioritera områden 
med grön infrastruktur. Dessa områden har valts ut för att de antingen antas 
hysa naturvärden eller vara av betydelse för konnektiviteten (länkarna) mel-
lan områden med höga naturvärden. Havsplanen innehåller beskrivningar 
av hur negativ påverkan på utpekade områden med grön infrastruktur kan 
undvikas, och styr bort olämpliga verksamheter från särskilt skyddsvärda 
områden.

De marina ekosystemen levererar ekosystemtjänster av stora värden. Ett 
långsiktigt hållbar blå tillväxt är beroende av att ekosystemtjänsterna upp-
rätthålls. I praktiken innebär det att i havsplaneringen sträva efter samexis-
tens och synergier mellan naturvården och andra intressen.

För mer utförlig information om förutsättningar och underlag: se havs-
planeringens Färdplan och Nulägesbeskrivning, tillgängliga på www.hav-
ochvatten.se.

Översiktligt naturvärdeskartering. Kartan 
visar fyra klasser karterade värden i grönt 
och mörkblått och förmodade värden med 
randigt raster.
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Havsplanens rekommendationer

Naturvård är som intresse indelat i två klasser, N1 och N2, som bildar grun-
den för hur hänsyn tas till marin grön infrastruktur i havsplanen. N1 mar-
kerar prioritetsområden (kärnvärden) och är mörkgröna på kartan på sidan 
x medan N2 markerar hänsynsområden och är ljusgröna på samma karta. 
Dessa områden kompletteras med områden som har olika andra intressen 
som huvudanvändning men där särskild hänsyn ska tas till naturvärden. 
Det handlar framförallt om Energi E och betecknas då EN2 och om Försvar 
F och betecknas då FN2. 

Prioritet natur, N1
Område där bevarande av naturvärden är prioriterad användning. Natur-
värdet inkluderar ekologiska värdekärnor av stor betydelse för biologisk 
mångfald, grön infrastruktur och ekosystemtjänster. Här bör inte fasta in-
stallationer eller rörliga aktiviteter som stör områdets naturvärden tillåtas. 
Samexistens med andra intressen kan främjas om den inte medför negativ 
påverkan på områdets naturvärden.

Hänsyn natur, N2
Område med prioritering av natur där samexisterade användningar anpas-
sas eller begränsas för minimerad negativ påverkan på områdets naturvär-
den. Samexisterande eller konkurrerande användningar ska så långt möjligt 
undvika att skada de naturvärden som finns på platsen.

Riksintresse naturvård i planområdet
Riksintressen för naturvården är områden med stora naturvärden. Områ-
dena ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada naturmiljön. 

Alternativ Vänta Litets Grund
Vänta Litets Grund har höga naturvärden och är utpekat som Natura 
2000-område. Området ligger i ett av Försvarmaktens sjöövningsområden 
vilket föranleder alternativ med eller utan Huvudanvändning Försvar över 
grundet.
1. Prioritetsområde Natur (N1) N1 över Vänta Litets Grund. RI försvar 

vägs bort över grundet.
2. Huvudinvändning Försvar med hänsyn natur (FN2) motsvarande RI 

försvar där Vänta Litets Grund ingår.

Forskning
För planering och förvaltning av havet behövs kunskap inom naturveten-
skap och samhällsvetenskap. Genom forskning och miljöövervakning ut-
vecklas kunskap som både kan användas till planeringsunderlag och för att 
utvärdera måluppfyllelse.

Det pågår både kartering och miljöövervakning i havsområdena. Under-
sökningarna beskriver olika delar av systemet som havsbottens djup och 
karaktär, vattnets fysikaliska och kemiska egenskaper, samt den biologiska 

Platsspecifik anpassning för att 
främja samexistens

Avsikten är att vid behov utveckla 
platsspecifika rekommendationer i 
Prioriterat område Natur (N1) och 
Hänsynsområde Natur (N2) för 
anpassning av olika verksamheter.
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mångfalden och bestånd av fisk, fågel och däggdjur som lever i områdena. 
Det finns även övervakning av metaller och organiska miljögifters koncen-
trationer sediment och biota samt miljögifter effekter på olika organismer. 
Sammantaget används resultaten för att beskriva områdenas karaktär och 
förändring över tid. Det finns exempelvis fem särskilda lokaler i havspla-
neområdet för övervakning av sediment i fråga om metaller och organiska 
miljögifter. 

Havsplanen tar höjd för forskningens- och miljöövervakningens framtida 
behov av plats genom att säkra samexistens mellan intressen inom områden 

Motiveringar till havsplanens rekommendationer 
Planeringsmål
• Skapa förutsättningar för marin grön infrastruktur och främjande av eko-

systemtjänster. Grön infrastruktur är naturområden, biotoper, strukturer 
och element i landskapet inklusive kust och hav som skapar ett ekologiskt 
sammanhang i landskapet. Sammanhängande strukturer är viktigt för att 
bevara ett rikt växt- och djurliv i landskapet som bevarar såväl artspeci-
fika egenskaper som ekosystemens funktionalitet. 

Ekosystemtjänster är produkter och tjänster som naturens ekosystem 
ger oss, som bidrar till vårt välbefinnande. Mat och syre är exempel på 
produkter. Tjänsterna kan vara både reglerande och understödjande vil-
ket bland annat uppmärksammas och nyttjas i arbetet att begränsa kli-
matförändringen och hantera dess effekter. 

Marina aktiviteter kan både vara hot mot ekosystemtjänster och vara 
beroende av dem. Yrkesfiske och marin turism är två näringar som är 
beroende av ekosystemtjänster och där positiv långsiktig utveckling av 
dessa gynnar näringarna.

Havsplaneringen hanterar frågor kring naturvärden genom att i av-
vägningar ge särskild tyngd till områden där naturvärden är höga och 
viktiga. Vidare kan havsplaneringen bidra till gynnsamma geografiska 
förhållanden för viktiga naturområden genom att förslå exempelvis om-
läggning av sjöfartsrutter eller undvika fysisk exploatering. I enlighet 
med ekosystemansatsen grundar sig då havsplaneringens förslag och be-
dömningen av naturvärdets påverkan på en noggrann analys av effekter 
på dessa aspekter. Noggrannheten består här exempelvis i att bedöma ef-
fekterna utifrån olika tidsperspektiv och försäkra sig om en god bild av 
kvaliteten i den kunskap som ett förslag i havsplanen grundar sig på. 

Sammantaget ska havsplanerna därför bidra till att: 
• stödja inrättande av nya marina skyddsområden i enlighet med natio-

nella mål och förutsättningar att stärka och bevara representativitet, 
funktionalitet och ekologiska samband. Havsplaneringen ska vidare 
bidra till att gynnsam bevarandestatus upprätthålls för de arter och 
livsmiljöer skyddet omfattar. 

• tillräckligt säkra spridningsvägar och vandringsvägar i och mellan 
livsmiljöer, samt flyttstråk. Hänsynsområden Natur, N2, i havsplaner-
na syftar bland annat till att säkerställa detta.

Underlag som använts för 
att identifiera behov för  
naturvård

• Riksintresse Naturvård, Läns
styrelserna

• Natura 2000områden, Läns
styrelserna

• Naturreservat, Nationalparker 
och Naturskyddsområden, Läns
styrelserna

• Planerat marint områdesskydd, 
Länsstyrelserna, Naturvårds
verket

• Översiktlig naturvärdeskartering 
2015, HaV

• Övergripande naturvärdeskarte
ring, HaV

• Resultat från havsplaneringens 
tematiska arbete grupp natur
vård, HaV

• Övervintringsplatser fågel Öst
ersjön, Helcom

• Riksintresse yrkesfiske, lek och 
uppväxtområden.
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• ge förutsättningar för vetenskapliga undersökningar och långsiktig 
övervakning av havsmiljön. Det kan handla om enskilda mätpunkter 
eller referensområden. Sådana områden kan innebära ett behov av att 
förebygga framtida störningar i vissa ostörda områden. 

Avvägningar som har gjorts i arbetet med planutkastets utformning 
Avvägningar till förmån för naturvårdsintresset har antingen gjorts med 
N1-beteckning för områden där natur prioriteras högst eller N2 hänsyns-
område natur. Generellt har befintligt områdesskydd förstärkts genom att 
inkluderas i havsplanen antingen som N1- eller N2-område. 

Kust och grannländer
Samspel mellan land och hav
När det gäller naturvård finns en stark koppling mellan det som händer i 
havsplanens område och i den kustnära zonen innanför planområdet. Riks-
intresse naturvård, Natura 2000 och karterad skyddsvärd natur sträcker 
sig ofta över plangränsen in mot land. Här har hänsyn tagits till framfö-
rallt konnektivitet. Avvägningar har också gjorts med tanke på bland annat 
sträckande fågel. 

Internationella hänsyn 
Ekosystemen och deras naturvärden sträcker sig över de nationella grän-
serna. Planskissen tar hänsyn till bland annat fiskebestånd och fågel som 
är gränsöverskridande. Kompletterande analys, bland annat genom miljö-
bedömningen får visa vilken ytterligare gränsöverskridande hänsyn som 
bör tas.
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Nationell havsplanering i ett  
gränsöverskridande havsområde 
Genom EU:s havsplaneringsdirektiv pågår även liknande planeringsproces-
ser i våra grannländer. Koordinering och samordning med havsplanering i 
grannländer runt Bottniska viken är viktigt och av stort värde för förvalt-
ningen av våra gemensamma havsresurser. Samarbete kring havsplanering 
med andra länder återspeglas i havsplaneringens juridiska grund såväl na-
tionellt som på EU-nivå. God internationell samordning av havsplaner kan 
främja såväl näringspolitisk som miljömässig utveckling. Förutom att hantera 
gränsöverskridande verksamhet som yrkesfiske och sjöfart kan en koordine-
rad havsplanering peka ut gränsområden där vindkraftetablering medför 
gynnsamma förutsättningar att koppla samman elnät eller tydliggöra gräns-
överskridande rumsliga sammanhang av betydelse för naturvård och miljö. 

I svensk havsplanering eftersträvas gemensamma lösningar med våra 
grannländer avseende såväl planeringsfrågor som redovisningsformer för 
havsplaner. Som strategi för att uppnå detta sker deltagande i EU-finansie-
rade havsplaneringsprojekt. Inom planområdet Bottniska viken pågick mel-
lan 2010-2012 projektet PlanBothnia med delområde Bottenhavet i fokus. 
PlanBothnia kan beskrivas som ett pilotprojekt för svensk och finskt plane-
ringssamarbete inför starten av en mer formell nationell havsplanering. I en 
stegvis process av underlagsbearbetning och gemensam planskiss presente-
rade projektet en pilotplan på hur gränsöverskridande planering kan se ut. 

I planeringsammanhang är både Finland och Åland våra grannländer i 
Bottniska viken. Finlands nationella havsplanering är i uppstartsfas efter att 
EU:s havsplaneringsdirektiv införlivats i nationell lagstiftning sommaren 2016. 
Sedan tidigare finns regional planering av finskt territorialhav. Åland har ett 
eget planeringsansvar och enbart territorialhav gentemot svenskt vatten.

Förutom strategiska samarbetsprojekt för havsplaneringen upprättas även 
internationella kontakter utifrån lagstadgade krav på internationellt sam-
råd. Detta görs eftersom havsplaner bedöms ha en gränsöverskridande be-
tydande miljöpåverkan som i enlighet med miljöbalkens och MKB-förord-
ningen (1998:905) krav och omfattas av i enlighet med Esbo-konventionen. 
Flera frågor i havsförvaltningen hanteras också genom överenskommelser 
eller gemensamma beslut utanför ländernas havsplanering. Det gäller till 
exempel fiskeriförvaltningen och reglering av sjöfart. 

Bland många gränsöverskridande planeringsfrågor att arbeta vidare i 
havsplan Bottniska viken har bland annat följande konkreta frågeställningar 
framkommit:
• Planering av linjära objekt (fartygsstråk/leder, kabeldragningar, kabelan-

slutningar med mera) koordineras mellan länderna.
• Utökat försvarssamarbete mellan Sverige och Finland kan leda till ett be-

hov av nya och gränsöverskridande sjöövningsområden.
• Fiskförvaltning som utgår från samförstånd och samsyn mellan Sverige 

och Finland trots att olika typer av fisken bedrivs.
• Sjöfartsrelaterade frågor i Södra kvarken behöver samordnas med Öster-

sjöplanen.
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Den juridiska grunden
Enligt miljöbalken (4 Kap. 10 §) ska det finnas tre statliga havsplaner, en för 
Bottniska viken, en för Östersjön och en för Västerhavet. Planerna ska ge 
vägledning till myndigheter och kommuner vid planläggning och prövning 
av anspråk på användning av området. Havsplanerna ska omfatta Sveriges 
ekonomiska zon och de områden som inte ingår i fastigheter i svenskt terri-
torialhav från en nautisk mil utanför den baslinje som avses i lagen (1966:374) 
om Sveriges sjöterritorium. Syftet med havsplanerna är att bidra till en lång-
siktigt hållbar utveckling. Havsplanerna beslutas av regeringen. Regeringen 
får meddela föreskrifter om sådana förbud eller begränsningar som i fråga 
om verksamheter och åtgärder inom ett havsplanerat område behövs för att 
uppnå syftet med planen. Havsplaneringsförordningen (2015:400) reglere-
rar genomförande av havsplaneringen, bland annat att Havs- och vatten-
myndigheten ska ta fram förslag till havsplaner, vad planerna ska bidra till, 
att en ekosystemansats ska tillämpas, samverkan och medverkan, samråd, 
att miljökonsekvenser ska analyseras och uppföljning göras. 

Genom miljöbalken och havsplaneringförordningen har Sverige inför-
livat EU:s havsplaneringsdirektiv (2014/89/EU) i svensk lagstiftning. Vid 
planering av våra havsområden måste vi också förhålla oss till både folkrät-
ten och EU-rätten som ger möjligheter och begränsningar för planeringen. 
En havsplan kan inte begränsa en verksamhet eller ett intresse utöver vad 
som följer av havsrätten. Förenta nationernas havsrättkonvention reglerar 
avgränsningen mellan ländernas maritima zoner (inre vatten, territorialhav 
och ekonomisk zon). Territorialhavet sträcker sig maximalt 12 nautiska mil 
från den så kallade baslinjen. Den ekonomiska zonen utgör området utan-
för, dock maximalt 200 nautiska mil från baslinjen. Det svenska territorial-
havet och den ekonomiska zonen har varierande utsträckning beroende på 
var de möter andra länders gränser och zoner. 

I territorialhavet och den ekonomiska zonen har Sverige olika rättighe-
ter och skyldigheter. I territorialhavet har Sverige suveränitet vilket innebär 
obegränsad rätt att reglera olika verksamheter, med undantag av andra sta-
ters rätt till oskadlig genomfart med fartyg. I ekonomisk zon har Sverige 
bland annat suverän rätt att utforska, utnyttja och förvalta naturtillgångar. 
Sverige har även jurisdiktion när det gäller skyddet och bevarande av den 
marina miljön, uppförande och användning av konstgjorda öar och andra 
anläggningar, samt naturvetenskaplig forskning. Samtidigt har andra stater 
rätt att lägga ut kablar och ledningar och frihet till sjöfart och överflygning. 
Genom Sveriges medlemskap i EU har regleringen av fisket överförts till EU 
inom ramen för EU:s gemensamma fiskeripolitik. EU har därefter delegerat 
rätten att utfärda viss reglering till medlemsstaterna. 

Det finns även lagstiftning och politik på EU-nivå som rör havet eller 
verksamheter kopplade till havet, bland annat EU:s olika miljöskyddsdirek-
tiv och unionens transport-, sjöfarts- och energipolitik.
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Riksintressen
Riksintressen gäller geografiska områden som har nationellt viktiga värden 
och kvaliteter. Vilka områden eller anläggningar som kan omfattas av riks-
intresseanspråk eller kan vara av riksintresse framgår av 3 och 4 kapitlen i 
miljöbalken. Ett riksintresse väger tyngre än andra allmänna intressen vid 
en avvägning i den fysiska planeringen. Riksintressets värde eller betydelse 
får inte påtagligt skadas eller dess nyttjande försvåras.

I 3 kap. miljöbalken regleras de verksamhetsanknutna hushållningsbe-
stämmelserna. Flera myndigheter har enligt förordning (1998:896) om hus-
hållning med mark- och vattenområden ansvar att peka ut områden som 
de bedömer vara av riksintresse. I dagsläget finns det riksintresseanspråk i 
havet utpekade för yrkesfiske, kommunikation (sjöfart), totalförsvarets an-
läggningar, energi samt naturvård och friluftsliv. Vid motstridiga riksintres-
seanspråk i ett område ska havsplaneringen göra en noggrann avvägning 
mellan intressena och prioritera det intresse som bäst främjar en långsiktig 
hushållning med havet.

I 4 kap. miljöbalken finns de geografiskt anknutna hushållningsbestäm-
melserna. Det är områden som har särskilt stora värden när det gäller natur- 
och kulturvård, turism och friluftsliv. Dessa områden anges direkt i 4 kap. 
och de är i sin helhet av riksintresse.

I enlighet med havsplaneringsförordningen (2015:400) prioriteras, av-
vägs och redogörs för de områden som är av riksintresse enligt 3 kap. miljö-
balken och för andra allmänna intressen av väsentlig betydelse. Havsplane-
ringsförordningen anger däremot att havsplanerna ska vara förenliga med 
4 kap miljöbalken.

Allmänna intressen av väsentlig betydelse
Allmänna intressen i planeringen av mark och vatten är intressen som bi-
drar till att uppnå samhällsmål för en ekonomisk, social och miljömässig 
hållbar utveckling. Havsplanerna visar grunddragen för användningen av 
havet. I planerna redovisas därför allmänna intressen av väsentlig betydelse 
för att vi ska nå våra övergripande samhällsmål. God livskvalitet, vattenbruk 
och system för samhällsviktiga funktioner är exempel på allmänna intres-
sen av väsentligt betydelse som på olika sätt kan komma att finnas med i 
havsplanen. 
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Så ska planen användas

Havsplanen tillämpas bland annat genom att kommuner söker vägledning 
i havsplanen för sin översiktsplanering. Detsamma gäller myndigheter, det 
vill säga även domstolar, som prövar och ger tillstånd för olika verksamhe-
ter. Vägledningen kan handla om avvägningar mellan oförenliga intressen 
eller om vilka anpassningar som kan krävas av en verksamhet för att den ska 
få samexistera med en annan användning i ett område. 

Havsplanen kan innehålla rekommendationer som rör utveckling av 
befintligt regelverk på längre sikt. Det handlar till exempel om frågor som 
hanteras genom internationella överenskommelser, till exempel var det ska 
inrättas trafiksepareringar för sjöfarten eller hur yrkesfisket regleras. Planen 
kan på sätt även användas i utvecklingen av havsförvaltningen.

Planen kan också bidra med förutsägbarhet för företag som utvecklar el-
ler bedriver maritima verksamheter.

Havsplanerna ska enligt havsplaneringsförordningen ge den vägledning 
som behövs för att de områden som omfattas av den kan användas för det 
eller de ändamål som de är mest lämpade för med hänsyn till områdenas 
beskaffenhet och läge samt de behov som finns. Havsplanen ska även redo-
visa vilka områden som är av riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken, andra 
allmänna intressen av väsentlig betydelse.

I detta utkast finns förslag till generell vägledning genom att olika huvud-
användningar redovisas i planskissen. Avsikten är också att utveckla plats-
specifika rekommendationer för de olika områdena. Syftet blir att upplysa 
om att det finns andra värden på platsen och att kunna främja möjligheten 
till att dessa samexisterar med huvudanvändningen för området. 

Den hänsyn som kan komma att krävas regleras enligt gällande lagstift-
ning eller genom ny föreskrift enligt havsplaneringslagstiftningen. 

Behov och närmare utformning av havsplanens vägledning kommer ut-
redas vidare i det fortsatta planeringsarbetet. Detsamma gäller förslag till 
särskilda föreskrifter för att planens syfte ska uppnås. 
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Uppföljning av  
planens miljöpåverkan

När havsplanerna har antagits är Havs- och vattenmyndigheten ansvarig för 
att följa upp och utvärdera den miljöpåverkan som planerna faktiskt medför. 
Det ska göras för att tidigt få kunskap särskilt om betydande miljöpåverkan 
som inte identifierats tidigare i processen. Uppföljningen syftar också till att 
följa upp den miljöpåverkan som förväntas och har beskrivits i planernas 
MKB:dokument. 

Ett kontrollprogram kommer därför att tas fram som beskriver hur upp-
följningen ska genomföras och vilka parametrar som ska följas upp. Kon-
trollprogrammet ska samordnas med annan befintlig miljöuppföljning för 
att säkra ett effektivt genomförande.
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Hållbarhetsbedömning

Konsekvensbedömning ska ske parallellt och stegvis under planeringspro-
cessen så att utkasten till havsplaner kan förbättras under processens gång. 
Bedömning av ekonomiska, sociala och ekologiska konsekvenser av utkast 
och förslag till havsplaner kommer att göras i form av en hållbarhetsbedöm-
ning. Bedömningen ska baseras på olika analyser med bedömningskriterier 
för ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter. Den ekologiska analysen 
kommer att göras med utgångspunkt i den miljökonsekvensbeskrivning 
som utförs separat och även analys av ekosystemtjänster ingår.

Under hösten och vintern 2016/2017 sker en metodutveckling där bland 
annat avgränsning av relevanta aspekter och utarbetande av bedömnings-
kriterier ingår. Den första tillämpningen kommer att göras våren 2017 på de 
första utkasten till havsplaner. Nästa omgång sker inför samrådet då de be-
arbetade planutkasten ska konsekvensbedömas. Hållbarhetsbedömningen 
och de analyser som ingår kommer att diskuteras vid de dialogmöten som 
hålls under planeringsarbetet för att intressenter ska kunna delta och bidra. 
med sina kunskaper och synpunkter. 
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Miljöbedömning

För varje havsplan genomförs en miljöbedömning och en miljökonsekvens-
beskrivning (MKB) tas fram. Syftet med miljöbedömningen är att integrera 
miljöhänsyn i havsplanerna. På så sätt är miljöbedömningen en viktig del i 
tillämpningen av ekosystemansatsen. Havsplaneringsförordningen är också 
tydlig med att miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas enligt 6 kap. 12 § 
miljöbalken. 

 Miljökonsekvensbeskrivningen för detta planutkast finns tillgängligt i 
slutet av januari 2017 på Havs- och vattenmyndighetens webbplats. Doku-
mentet kommer att tas upp och diskuteras tillsammans med planutkastet 
vid de dialogmöten som hålls under våren 2017.

Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen ingick i havsplanering-
ens färdplan (HaV-rapport 2016:21) som fastställdes hösten 2016. Kriterier 
och indikatorer för miljöbedömningen har utvecklats för de miljöaspekter 
som beskrivs i avgränsningen. Havs- och vattenmyndigheten kommer un-
der 2017 utveckla miljöbedömningen inför havsplanernas samråd. Miljö-
bedömningsverktyget Symphony som myndigheten tar fram är en viktig del 
i det arbetet. Syftet med verktyget är att analysera olika marina aktiviteters 
samverkande effekter på naturvärden, för att kunna ta hänsyn till dessa i 
havsplanerna.
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Kartreferenser

Alla kartor
Planområde, Havs- och vattenmyndigheten, HaV, SMHI, © Lantmäteriet, Helcom
Bakgrundskarta, © Natural Earth

Förutsättningar attraktiva livsmiljöer
Riksintresse rörligt friluftsliv, © Länsstyrelsen
Riksintresse högexploaterad kust, © Länsstyrelsen
Riksintresseanspråk kulturmiljön, Riksantikvarieämbetet
Riksintresse obruten kust, © Länsstyrelsen
Riksintresseanspråk friluftslivet, © Länsstyrelsen
Riksintresseanspråk naturvård, © Länsstyrelsen

Havsplanens rekommendationer attraktiva livsmiljöer
Riksintresseanspråk friluftslivet, © Länsstyrelsen
Riksintresseanspråk naturvård, © Länsstyrelsen

Förutsättningar naturresursutvinning inkl. yrkesfiske
Riksintresse för yrkesfisket, hamnar, Havs- och vattenmyndigheten, HaV
Fiskeregleringar, Helcom
Intresseområde för koldioxidlagring, © Sveriges Geologiska Undersökning
Intresseområde för utvinning av sand, © Sveriges Geologiska Undersökning 
Riksintresse för yrkesfisket, Havs- och vattenmyndigheten, HaV

Havsplanens rekommendationer naturresursutvinning  
inkl. yrkesfiske 
Riksintresse för yrkesfisket, Havs- och vattenmyndigheten, HaV

Kartor landningsvärden
Landningsvärden, © Sveriges Geologiska Undersökning

Förutsättningar kommunikationer
Riksintresse för sjöfarten, hamnar, Trafikverket 
Riksintresse för sjöfarten, sjöstråk, Trafikverket 
Trafiksepareringszoner (TSS), Transportstyrelsen
Areas to be avoided, International Maritime Organization, IMO
Data- och telekablar, Telia, Post- och telestyrelsen, PTS

Karta fartygsrörelser
AIS total, © Länsstyrelsen, Naturvårdsverket

Havsplanens rekommendationer kommunikationer
Riksintresse för sjöfarten, sjöstråk, Trafikverket 
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Förutsättningar försvar
Riksintresse försvar, övrigt influensområde, Försvarsmakten
Riksintresse försvar, område med särskilt behov av hinderfrihet, Försvarsmakten
Riksintresse försvar, stopp höga objekt, Försvarsmakten
Riksintresse försvar, övnings- och skjutområden i havet, Försvarsmakten
Riksintresse försvar, influensområde luftrum, Försvarsmakten
Riksintresse försvar, riksintresse med omgivningspåverkan, Försvarsmakten 
Riksintresse försvar, kustnära väderradar, Försvarsmakten
Riksintresse försvar, influensområde för väderradar, Försvarsmakten

Havsplanens rekommendationer försvar
Riksintresse försvar, Försvarsmakten

Förutsättningar energi
Riksintresse vindbruk, Energimyndigheten
Aktuella projekt för vindkraft i havet, Havs- och vattenmyndighetetn, HaV,  
© Länsstyrelsen, Energimyndigheten, Kraftbolagen
Kablar (SVKs kablar), Svenska kraftnät
Områden där kablar planeras (skaffreringar från SVK), Svenska kraftnät
Vattenfall Eldistribution_sweref, Vattenfall
EON_30kVkabel, EON_50-130kVkabel, EON
Cables and pipelines, Helcom
Kommunala översiktsplaner, © Länsstyrelsen

Havsplanens rekommendationer energi
Riksintresse vindbruk, Energimyndigheten

Förutsättningar naturvård
Riksintresse natur, © Länsstyrelsen
Natura 2000-områden, © Länsstyrelsen
Svensk nationalpark, © Länsstyrelsen
Svenska naturreservat, © Länsstyrelsen
Svenska djur- och växtskyddsområden, © Länsstyrelsen

Översiktlig naturvärdeskartering
Förmodade och karterade naturvärden, Havs- och vattenmyndigheten, HaV

Havsplanens rekommendationer naturvård
Riksintresse natur, © Länsstyrelsen
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Synpunkter inom tidig dialog för Havsplan Bottniska viken 
 
Östhammars kommun har möjlighet att delta i en tidig dialog kring havs-
plan för Bottniska viken. Som underlag för den tidiga dialogen har Havs- 
och vattenmyndigheten skickat ut utkast till planskiss, planbeskrivning och 
miljökonsekvensbeskrivning. 
 
Länsstyrelsen i Uppsala län samordnar kommunerna i länet, och vidarebe-
fordrar synpunkter till Länsstyrelsen i Västernorrlands län, som har det 
samordnande ansvaret för hela havsplanen för Bottniska viken. Länsstyrel-
serna förmedlar kommunernas och regionernas synpunkter till Havs- och 
vattenmyndigheten. 
 
BAKGRUND OCH PROCESS 
 

Östhammars kommun fick år 2014 möjlighet att skicka in underlag till 
Havs- och vattenmyndigheten samt svara på en enkät om havs- och kust-
frågor. Strategienheten sammanställde kommunens synpunkter och un-
derlag (2013 KS227) och skickade in till Länsstyrelsen i Uppsala län. 
 
Sedan 2014 har Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och de samordnande Läns-
styrelserna samlat underlagsmaterial och arbetat fram inriktningar för avvägning-
ar inom havet och HaV har nu sammanställt ett första utkast till havsplaner. 
Samtliga kommuner och regioner inom havsplan för Bottniska viken har inbjudits 
att delta på dialogmöten. Länsstyrelserna för Gävleborgs och Uppsala län sam-
ordnade ett dialogmöte 27 januari 2017 i Gävle. Östhammars kommun deltog via 
representanter från Strategienheten och Bygg och miljöförvaltningen. Syn-
punkterna på mötet sammanställdes av länsstyrelserna till ett PM som skickats in 
till Havs- och vattenmyndigheten. Utöver detta har kommunerna möjligheter att 
skicka in ytterligare synpunkter på utkastet, senast 20 april. Synpunkter lämnas 
till Länsstyrelsen, som samlar skrivelser från kommuner och region och meddelar 
Havs- och vattenmyndigheten. 
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SYNPUNKTER FRÅN ÖSTHAMMARS KOMMUN 
 

Utifrån utkast till havsplan för Bottniska viken (planskiss och planbeskriv-
ning) samt de samlade synpunkter som redan lämnats i Länsstyrelsens PM 
daterat 2017-02-08, lämnar Östhammars kommun följande synpunkter: 
 

• Östhammars kommun förordar alternativ 2 för Campusgrund i 
planskissen. Området B16/N2 i planskissen (utanför Gräsö östra 
skärgård) har höga naturvärden och B16 fungerar som buffertzon 
vid eventuella utsläpp eller fartygsolyckor. I alternativ 2 tar farle-
den större hänsyn till B16, vilket ligger i linje med kommunens syn 
på att skydda Gräsö skärgård mot miljörisker med den relativt täta 
fartygstrafik som sker i området. 
 

• Östhammars kommun arbetar med en oljeskyddsplan. Vi önskar 
återkomma senare i samrådet med geografiska eller tematiska om-
råden som kan påverka havsplanens områden eller avvägningar. 
 

• Kommunen saknar beskrivning av miljörisker med sjunkna vrak 
i såväl planbeskrivning som plankartan och hur dessa kräver sär-
skild hänsyn i planeringen. Östhammars kommun berörs av farty-
get Mundogas, som förliste 1966. 
 

• Östhammars kommun har i vår Strategi för vindbruk från 2011samt 
Översiktsplan 2016 beskrivit att havsbaserad vindkraft inte är 
lämplig med hänsyn till en känslig landskapskaraktär. Kommunen 
saknar beskrivningar av kommunala strategiska inriktningsbeslut 
om vindbruk, i de fall kommuner uttryckt att havsområdet ej är 
lämpligt för vindbruk. 
 

• Farleden in till Hargshamn är av stor betydelse för utvecklingen 
av Östhammars kommun och kopplingen till farleden i nord-sydlig 
riktning är viktig att bevara. Samma sak gäller kopplingen till far-
leden in till Forsmark, för  transporter av radioaktivt avfall från 
de svenska kärnkraftverken till SKB:s anläggningar. Kommunen 
bedömer att dessa hamnar får utrymme i planbeskrivningen som 
riksintressen men önskar en ökad tydlighet kring betydelsen av  
farleder in till viktiga hamnar i även plankartan, även om hamnarna 
i sig inte ingår i planområdet. 
 

• Östhammars kommun driver ett gemensamt KOMPIS-projekt med 
kommuner och regioner i Uppsala och Gävleborgs län. Vi arbetar 
fram ett planeringsunderlag för turism, besöksnäring och rör-
ligt friluftsliv samt för kustnära naturvärden. Projektet pågår 
hela 2017. I det senare samrådsskedet bör Havs- och vattenmyn-
digheten ta hänsyn till det som framkommit i form av planerings-
underlag från detta och samtliga pågående KOMPIS-projekt. 
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Kommunfullmäktige 
 
 
 

 

Kommunens ställningstagande i fråga om folkom-
röstning gällande slutförvar för använt kärnbränsle.
      
Den 15 april 2016 tog centerpartiet och socialdemokraterna som har majoritet i 
kommunen 2014-2018, beslutet att ställa sig positiva till att folkomröstning 
skulle kunna ske. Detta förutsätter dock att ett positivt beslut fattas av kommun-
fullmäktige. Utgångspunkten är att resultatet från en folkomröstning ska vara en 
del av flera underlag (folkomröstningsresultatet, SSM och MMD yttrande till 
regeringen samt kommunens egna yttranden) för kommunfullmäktiges slutliga 
ställningstagande i frågan från regeringen gällande tillåtlighet (den sk veto-
frågan). 
 
Frågeställningar att ta ställning till för kommunen 

1. Tidpunkten för beslut i kommunfullmäktige om att genomföra en folk-
omröstning eller inte. 

 
2 a. Om beslut att inte genomföra folkomröstning: 
Arbetet fortsätter med de förhandlingar som sker i MMD samt avlämnande 
av yttranden i målen. Beslut i kommunfullmäktige efter fråga från regering-
en. 

 
2 b. Om beslut att genomföra folkomröstning: 
Beslut om tidpunkt för detta 
Beslut om frågeställning i folkomröstning 
Övriga formella beslut gällande folkomröstning 

 
Frågeställning vid folkomröstning 
Två infallsvinklar kan läggas på frågeställningen. Ett personligt ställningsta-
gande om hur man själv står i frågan eller ett kommunperspektiv. Förslaget är att 
lägga ett kommunperspektiv på frågan till våra röstberättigade medborgare. 
 

1. Tycker du att Östhammars kommun ska tillåta ett slutförvar för använt 
kärnbränsle ? 

o Ja 
o Nej 
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PM kommunal folkomröstning 
gällande slutförvar för använt 
kärnbränsle 
 
Bakgrund slutförvar 
Sedan 1988 har ett slutförvar varit i drift i Forsmark. Det slutförvar som finns i 
Sverige för låg- och medelaktivt radioaktivt driftavfall (SFR). 
 
Östhammars kommun var en aktiv part inför detta och har funnits med tidigt 
även i platsvalsprocessen för ett slutförvar för använt kärnbränsle i Sverige.  
1995 närmade sig Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Östhammars kom-
mun med en förfrågan om att genomföra förundersökningar för ett slutförvar för 
använt kärnbränsle i Forsmark. Kommunen började då strukturera sitt arbete bla 
med att skapa resursförutsättningar att jobba med frågan via Kärnavfallsfonden. 
På olika sätt och i olika konstellationer har kommunen arbetat med att bygga 
kunskap hos sig själva och bland medborgarna genom att ställa frågor, begära 
klargörande och kompletteringar. Exempel på detta är att genomföra egna semi-
narieserier med inbjudna gäster för att presentera olika fakta, engagera grann-
kommuner och miljöorganisationer för att få deras perspektiv på frågan, samar-
beta med Oskarhamns kommun för att stärka gemensamma frågorställningar till 
myndigheter och verksamhetsutövaren SKB samt ha en kraftfull omvärldsbe-
vakning då slutförvar för använt kärnbränsle inte bara är lokal och nationell 
fråga utan även internationell.  
 
Inget annat land i världen har än idag, 2017, ett slutförvar för använt kärnbränsle 
i drift. 
 
Två olika prövningar om slutförvar för använt kärnbränsle- 
fokus miljöbalken 
Frågan om ett slutförvar i Östhammars kommun har varit föremål för en process 
i flera steg, och på olika sätt, till följd av att prövningen av ett slutförvar för an-
vänt kärnbränsle sker dels av mark- och miljödomstolen (MMD) enligt miljö-
balken (MB) samt av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) enligt kärntekniklagen 
(KTL). 
Den process och det lagrum som ger störst utrymme för delaktighet såväl för 
kommuner, kommuners medborgare och miljöorganisationer av en viss storlek 
likväl som statliga myndigheter är prövningen enligt MB. Den innehåller en bred 
samrådsprocess som utgår ifrån de miljökonsekvenser som verksamheten kan 
tänkas generera. 
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Prövningen av en ny kärnteknisk anläggning enligt MB är också en av ett fåtal 
vid vilken regeringen ska fråga kommunen om man kan acceptera verksamheten 
enligt det förslag som lämnats in av verksamhetsutövaren till MMD (tillåtlig-
hetsprövning med det sk veto-beslutet). Kommunen spelar en aktiv roll även i 
prövningen enligt KTL men är i miljöbalksprövningen en part i målet på ett an-
nat sätt. Med anledning av detta kommer den fortsatta beskrivningen i detta PM 
utgå från prövningen enligt MB och dess demokratiska prövning. 
 
Regeringen kan, trots att kommunen väljer att säga nej till tillåtlighet, ge verk-
samheten tillåtlighet om det är för rikets bästa, men det ska då vara synnerligen 
väl avvägt och motiverat för att gå emot en kommuns vilja. 
 
Samrådsprocessen 
Östhammars kommun har fört en aktiv dialog med verksamhetsutövaren under 
lång tid, mer än 20 år, för att identifiera, klargöra och minimera påverkan på 
människors hälsa och miljö. Redan innan den nya miljöbalken kom 1998 hade 
det bedrivits ett samrådsarbete av SKB gällande en eventuell etablering av ett 
slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. 
Kommunfullmäktige fattade beslut om att förundersökningar fick genomföras 
1995 (sammanställningar av befintligt material som fanns om platsen) och att 
SKB fick starta platsundersökningar 2001 (grundligare undersökningar på djupet 
bla via borrningar i berggrunden). 
Hela tiden pågick ett arbete hos SKB med samrådsmöten med kommuninnevå-
nare, kommuner, myndigheter och miljöorganisationer. Kärnavfallsrådet (rege-
ringens rådgivande organ) hade olika seminarieserier. Allt för att lyfta angelägna 
frågeställningar som kunde komma att få betydelse när en ansökan skulle lämnas 
in av SKB. 
Detta arbete finns sammanställt som ett av underlagen i ansökan om tillstånd, 
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). 
SKB provade också ett nytt grepp, en preliminär MKB, som skickade ut på re-
miss till de involverade parterna, innan de slutligen skrev den version som ingick 
i underlaget. 
Kommunen har lämnat ett flertal samrådsyttranden över tid. 
De finns angivna, likväl som de flesta av de artiklar i massmedia som publicerats 
och intervjuer som blivit inslag, samlade och sökbara via Östhammars kommuns 
publikation ”Från början till slutförvar” av Hanna Nyberg (2011). 
 
Viktiga frågeställningar som tagits upp genom hela prövningsprocessen är: 
 
• kommunens delaktighet i hela processen,  
• trovärdighet och tillit till de undersökningar och den forskning som stöder 

metoden och platsvalet men även  
• den ledning och kvalitetssäkring som behövs för en verksamhet i drift samt  
• ansvarsfrågan efter förslutning (för kommunen och framtida generationer). 
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Ansökan om tillstånd enligt MB att uppföra och driva ett slutförvar 
enligt miljöbalken (Mål M 1333-11)      
En första ansökan om tillstånd till att bygga och driva ett slutförvar för använt 
kärnbränsle i Östhammars kommun lämnades in av SKB 2011. Över tid har an-
sökan remitterats ett flertal gånger och kompletterats med fakta och ställningsta-
ganden av SKB utifrån remissinstansernas frågeställningar (den sk komplette-
ringsrundan). 
Bland remissinstanserna finns kommunerna, länsstyrelserna, Naturvårdsverket, 
SSM samt kärnavfallsrådet för prövningen enligt MB. Anledningen till att det är 
flera kommuner och länsstyrelser som är involverade beror på att det som prövas 
är ett sammanhållet system för hanteringen av använt kärnbränsle. Det inbegri-
per såväl anläggningar i Oskarshamn; CLAB (befintligt mellanlager för använt 
kärnbränsle) och CLINK (en planerad inkapslingsanläggning för använt kärn-
bränsle innan transport till ett slutförvar) som planerad slutförvarsanläggning i 
Forsmark. 
Miljöorganisationernas bidrag till en bättre prövningsprocess är oomtvistad och 
kärnavfallsrådets roll som forum för öppen diskussion av de olika samhälleliga 
infallsvinklarna och komplexiteten i frågan om använt kärnbränsle har varit 
mycket betydelsefull för kommunerna. 
Den 29 januari 2016 kungjordes ansökan. Det innebar att MMD ansåg sig ha till-
räckligt med underlag för att starta sin egen prövning av målet. Då startade ytter-
ligare ett remissförfarande där remissinstanserna fått möjlighet att yttra sig över 
det som nu står i ansökan efter att alla kompletteringar är gjorda (sk yttrande i 
sak). Finns det detaljer och viktiga ställningstaganden som behöver ytterligare 
regleringar, villkor eller tidsfrister, något ställningstagande som saknas från SKB 
eller är det något som lägger hinder i övrigt för vidare prövning är det som re-
missinstanserna ges möjlighet att yttra sig om. 
 
Kommunens yttranden i kompletteringsrundan likväl som i sak 
Samtliga yttranden till MMD har antagits av kommunstyrelsen. Östhammars 
kommun har alltid haft som utgångspunkt att: 
• Avfallet från de svenska kärnkraftverken ska slutförvaras inom landets 

gränser 
• Sverige ska inte slutförvara avfall från andra länder 
• Det använda kärnbränslet ska inte upparbetas 
 
Yttrandena i sin helhet finns samlade på kommunens webplats 
www.slutforvarforsmark.se 
 
Kommunens veto-rätt 
Front advokater har på uppdrag av Östhammars kommun genomlyst när kom-
muners vetorätt kan aktualiseras och om ett beslut gällande veto kan förenas 
med villkor från kommunen. Följande slutsatser redovisar de i ett PM 16-11-03. 
 
”17 kap. 6 § MB anger inte när under processen det kommunala vetot aktualiseras. 
Det finns inte heller andra bestämmelser som reglerar frågan. Det finns inga utta-
landen i förarbetena och det är brist på vägledande praxis. Rättsläget får därmed 
anses oklart. En sammanvägning av de källor som har berört frågan talar dock för 
att det är först efter MMD:s beredningsprocess och innan regeringen lämnar sitt be-
slut i tillåtlighetsfrågan som vetot aktualiseras. Emellertid finns det en källa, en rap-
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port av Strålsäkerhetsmyndigheten, som uppger att domstolen kan tillfråga kom-
munen under sin beredning, men det finns i vart fall en del argument för att kom-
munen inte ska behöva uppge sin inställning redan i beredningsprocessen hos 
MMD.  
Kommunen behöver inte på något sätt agera aktivt för att vetot ska anses utnyttjat. 
Det räcker med passivitet för att regeringen inte ska kunna tillåta verksamheten. 
Kommunen behöver inte redovisa några skäl till varför kommunen inte tillstyrker, 
dvs. utnyttjar den s.k. vetorätten. Det finns inte heller något krav på att hänsyn ska 
tas till andra intressen i beslutet. Slutsatsen bör vara att det inte finns några formella 
krav på hur Östhammars kommun ska agera, men att det inte minst av politiska 
skäl kan finnas anledning att inte vara passiv, att ta hänsyn till andra intressen och 
att motivera sitt beslut om till- eller avstyrkan.  
Det kommunala vetot är tänkt att användas restriktivt. Enligt förarbetena till gamla 
lag (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. (”NRL”) bör i normalfallet 
sökanden och kommunen i samförstånd komma överens om en lösning så att vetot 
inte behöver utnyttjas. Vetot har inte heller utnyttjats mer än vid några få tillfällen 
under de dryga 40 åren som möjligheten funnits.  
Frågan om kommunen kan villkora sin tillstyrkan har behandlats i tidigare ärenden 
hos regeringen. Sigtuna kommun ställde upp villkor avseende bl.a. flygbullergrän-
ser, grundvattenvillkor och krav på redovisningar av avvikelser för Stockholm-
Arlandas ansökan om tillstånd till en tredje rullbana, vilket regeringen också tog 
hänsyn till. Det har även i doktrin hävdats att kommunen har just en sådan möjlig-
het, även med dagens reglering. Det bör alltså vara möjligt för Östhammars kom-
mun att ställa upp villkor som förutsättning för sin tillstyrkan. Försiktighet bör dock 
vidtas, så att utformningen av villkoren inte blir så pass hårda att de blir omöjliga 
att uppfylla. Om kommunens villkor är av sådan art att de inte kan tillgodoses ska 
detta istället ses som ett avstyrkande. I en sådan situation är regeringen hänvisad till 
en prövning utifrån den s.k. ventilregeln i 17 kap. 6 § 3 st. MB. Verksamheten får då 
endast tillåtas om det från nationell synpunkt är synnerligen angeläget att verksam-
heten kommer till stånd.” 
 
Med anledning av majoritetens initiativ,  som kom hösten 2016, till att hålla en lo-
kal folkomröstning i frågan, har särskilt dokument tagits fram som underlag för be-
slut. 
 
Bakgrund - Kommunal folkomröstning 
Kommunfullmäktige får som ett led i beredningen av ett pågående ärende be-
sluta om att folkomröstning ska hållas. Ett sådant beslut behöver inte föregås av 
beredning hos någon nämnd eller fullmäktigeberedning. 
Rösträtt har alla med rösträtt vid kommunala val i det område där folkomröst-
ningen ska hållas. 
 
En folkomröstning är enbart rådgivande och visar kommuninvånarnas viljein-
riktning. Den slutliga beslutanderätten ankommer på kommunfullmäktige. Efter 
omröstningen är det alltid fullmäktige som genom ett vanligt majoritetsbeslut 
bestämmer om åtgärder och prioriteringar. Det är därför viktigt att frågeställ-
ningen och svarsalternativen formuleras på ett sådant sätt att resultatet kan fylla 
en reellt rådgivande funktion i fullmäktiges fortsatta handläggning av ärendet. 
 
Ansvar 
Kommunens valnämnd ansvarar för genomförandet av en kommunal folkom-
röstning. 
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Kommunen ansvarar för att informera väljarna om folkomröstningen och vilka 
regler som gäller.  
Kommunen ansvarar vidare för: 

• Röstkortets utformning samt kostnaden för att trycka och distribuera 
röstkorten. 

• Utformningen av omslag (ytterark) till röstlängderna samt kostnaden för 
att trycka och distribuera röstlängderna 

• Att sluta avtal med ett tryckeri för tryck av röstkort och röstlängder samt 
att meddela Valmyndigheten vilket tryckeri som valts så att valmyndig-
heten kan upprätta kontakt med tryckeriet 

Kommunen arbetar inte i valdatasystemet i samband med kommunala folkom-
röstningar utan egna system får skapas. 
 
Valmaterial, övrigt material och röstsedlar 
Vilket valmaterial som ska användas vid kommunala folkomröstningar finns inte 
reglerat i lag utan beslutas av kommunen. Mot avgift kan visst valmaterial be-
ställas från Valmyndigheten ex valkuvert, omslag, sigill, valkassar mm. 
All dokumentation som behövs för att administrera valet ex protokoll och blan-
ketter utformas och beslutas av kommunen. Även utbildningsmaterial för röst-
mottagare framställs av kommunen.  
Röstsedlar utformas och trycks av kommunen. De olika omröstningsalternativen 
kan tryckas på var sin röstsedel eller på en och samma röstsedel. Kommunen be-
stämmer själv om möjligheten att rösta blankt. 
 
Kostnader 
Kommunen står för kostnaden för en folkomröstning. 
Valmyndigheten har rätt till ersättning för kostnader som föranleds av en kom-
munal folkomröstning. 
Ersättningens storlek bestäms efter folkomröstningens genomförande genom att 
faktiska externa kostnader vidarefaktureras till den berörda kommunen. 
Övriga kostnader utöver de till Valmyndigheten är: 

• Kostnader för arbetskraft 
o Sammanträdes och förrättningsarvoden till ledamöter och ersät-

tare i valnämnden 
o Arvode till röstmottagare under eventuell förtidsröstning och på 

valdagen 
o Extra personal, valadministratörer, vaktmästare 
o Reseersättningar 
o Tel ersättningar 

• Valmaterial 
o Valmaterial som kan beställas från valmyndigheten (se ovan) 
o Protokoll 
o Utbildningsmaterial 
o Valsedlar 
o Röstkort 
o Röstlängder 
o Informationsmaterial 

• Hyra för lokaler samt städ av lokaler 
• Bevakning, lås, larm 
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• Annonsering 
• Porto 

 
För att få fram en ungefärlig uppskattad kostnad för genomförande av folkom-
röstning mellan ordinarie val har kontakt tagits med kommuner som under 2016 
genomfört folkomröstning. 
I Östhammars kommun hade vi vid 2014 års val 17407 röstberättigade. 
I en kommun som genomfört folkomröstning under 2016 var de 2005 röstberät-
tigade och där har kostnaden hittills uppgått till ca 450000 kronor.  
I en annan kommun var de vid 2014 års val 12043 röstberättigade och kostnaden 
för folkomröstning 2016 uppgick till 550000 kronor. 
Kostnaden för en folkomröstning i Östhammars uppskattas till ca 600000 kro-
nor. 
Det finns praktiska och ekonomiska fördelar med att hålla en folkomröstning i 
samband med allmänna val och man har också kunnat se att valdeltagandet gyn-
nas av detta.  
 
Tid i relation till omröstningsdagen 
I anslutning till att fullmäktige beslutar om att hålla en folkomröstning skall 
fullmäktige besluta om 
1. dag för omröstningen, 
2. omröstningsdistrikt och omröstningslokaler, 
3. den fråga och de svarsalternativ som skall ställas till de 
röstberättigade, 
4. röstsedlarnas antal, innehåll och utseende, 
5. huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig 
inställelse i omröstningslokalen, samt 
6. när röstsammanräkningen senast skall vara avslutad. 

Dagen för folkomröstningen skall beslutas efter samråd med den 
centrala valmyndigheten. Samrådet skall ske senast tre månader 
före omröstningsdagen. (Lag (1994.692) om kommunala folkomröstningar)  

Överprövning 
Fullmäktiges beslut om att hålla en folkomröstning får överprövas genom lag-
lighetsprövning. 
 
Folkomröstningar i andra kommuner 
Sorsele kommun 
Ett förslag till folkomröstning enligt kommunallagen 5 kap. 23 § (folkinitiativet) 
angående vindkraften i Sorsele kommun lämnades in den 26 maj 2015. Till för-
slaget fanns även namnunderskrifter av minst 10 % av röstberättigade kommu-
ninvånare. 

Den 30 november 2015, § 86 beslöt kommunfullmäktige att en folkomröstning 
skulle genomföras och den 11 januari 2016, § 3 beslöts om röstningslokaler, för-
tidsröstning, klockslag, vilken fråga som ska ställas m m. Protokollen finns att 
läsa på kommunens hemsida. 
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Folkomröstningen avsåg frågan: 

Ska Sorsele kommun tillåta nya vindkraftsparker utöver de befintliga på 
Blaiken? 

Ja = Nya vindkraftsparker får etableras inom Sorsele kommun. Varje projekt 
måste alltid noggrant prövas av kommunfullmäktige och tillståndsmyndighet. 

Nej = Inga nya vindkraftsparker får etableras inom Sorsele kommun. 

Valdeltagandet var 62,5%. 

Trosa kommun 

Beredning i frågan hölls i kommunstyrelsen i december 2012 och kommunfull-
mäktige fattade beslut i mars 2013 om att folkomröstning skulle hållas i maj 
2013. Samråd hade då hållits med Valmyndigheten genom ett tidigare fullmäkti-
gebeslut i december 2012.  

Folkomröstningen avsåg fråga om indelningsändring avseende läns- och lands-
tingsbyte för Trosa kommun. 

Valdeltagandet var 36,41%. 

Aktuella lagrum för kommunala folkomröstningar samt övrig dokumentation 
KL 5:34 
Lag (1994:692) om kommunala folkomröstningar 
Valmyndighetens manual ”kommunal folkomröstning mellan valen” 
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Uppskattade kostnader för en eventuell folkomröstning 
 
Kommunen står för kostnaden för en folkomröstning. 
Uppskattningen av kostnader är baserad på tidigare kostnader för anordnade av 
EU-val och allmänt val samt uppgifter från valmyndigheten från tidigare genom-
förda folkomröstningar.  
Valmyndigheten har rätt till ersättning för kostnader som föranleds av en kom-
munal folkomröstning. 
Ersättningens storlek bestäms efter folkomröstningens genomförande genom att 
faktiska externa kostnader vidarefaktureras till den berörda kommunen. 
 
Valmyndigheten        50 - tkr 
Kostnader för arbetskraft      400 tkr 
Sammanträdes och förrättningsarvoden till ledamöter och ersättare i valnämnden 
Arvode till röstmottagare under eventuell förtidsröstning och på valdagen 
Extra personal, valadministratörer, vaktmästare 
Reseersättningar 
Tel ersättningar 
 
Valmaterial         20 tkr 
Valmaterial som kan beställas från valmyndigheten ex valkuvert, omslag, sigill, 
valkassar mm. 
Eget framtaget material såsom:      50 tkr 
Protokoll 
Utbildningsmaterial 
Valsedlar 
Röstkort 
Röstlängder 
Informationsmaterial 
 
Hyra för lokaler        10 tkr 
Städ av lokaler         2tkr 
Bevakning, lås, larm         5 tkr 
Annonsering        40 tkr 
Porto         11 tkr 
Tryckeri, eget         2tkr 
Övriga administrativa tjänster       5 tkr 
Utkörning av material m m 
Representation         5 tkr 
Förtäring under valdagen m m 
 
Uppskattad kostnad       600 tkr 
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Därutöver kommer förberedelserna inför folkomröstningen att innehålla en pro-
cessledning och materialkostnader för ökade informationsinsatser och kunskaps-
uppbyggnad i slutförvarsfrågan ut till våra kommunmedborgare. 
 
Processledning     450 tkr 
Materialkostnad     200 tkr 
 
Totalt       650 tkr 
 
Kostnaden täcks av kommunens medel ur kärnavfallsfonden. 
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Yttrande folkomröstning slutförvar använt kärnbränsle 

Östhammars kommun har sedan SKB:s tillkännagivande om platsval ställt sig 
positiv till ett slutförvar av använt kärnbränsle. Det under förutsättningar att 
SKB till berörda myndigheter och kommunen kan visa att förvaret uppfyller alla 
krav på säkerhet, som lagar och myndigheter kräver.  

Kommunen har med utgångspunkt från detta byggt en organisation bestående 
av tjänstemän och förtroendevalda, som på Kommunfullmäktiges uppdrag har 
att granska processens alla delar med det uttalade syftet att ge kommunen och 
fullmäktiges ledamöter goda kunskaper inför det så kallade vetobeslutet.   

Kommunens slutförvarsorganisation har sedan den bildades 2009 bestått av en 
tjänstemanaorganisation på ca 3 personer samt 2 politiskt tillsatta grupper som 
representerar alla partier i kommunfullmäktige. Uppdraget är att ur ett 
säkerhets- och miljöperspektiv granska processens alla delar samt att 
tillsammans med kommunstyrelsen bevaka kommunens intressen ur andra 
perspektiv än säkerhet och miljö. Förutom granskningsgrupperna beslutade 
kommunen att inrätta en Referensgrupp, vars uppdrag är att sprida kunskap 
om processen kring slutförvaret. Slutförvarsorganisationen har förutom egen 
personal anlitat konsulter. Kärnavfallsfonden har finansierat kommunens 
verksamheter med ca 5,5 millioner per år, totalt ca 38 miljoner sedan 2009. 

Majoriteten bestående av Socialdemokraterna och Centerpartiet vill föreslå 
kommunfullmäktige att besluta att folkomröstning skall hållas om tillstånd för 
SKB att bygga slutförvar av använt kärnbränsle. Kostnaden för omröstningen 
beräknas till mellan 600 000 - 1 000 000 kronor. 

Moderaterna anser, för att en eventuell folkomröstning ska vara berättigad, 
skulle frågan väckts långt tidigare. Processen startades vid förfrågan om 
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förstudie 1995 och pågått sedan dess. Om frågan om folkomröstning väckts i 
samband med platsundersökningen 2002 hade den varit berättigad utifrån 
frågan om Östhammars kommun var beredd att åta sig ytterligare kärnteknisk 
verksamhet.  

Majoriteten betonar att folkomröstningen skall vara rådgivande och ett stöd 
för fullmäktiges beslut. Moderaterna kan inte se att en folkomröstning på 
något sätt kan hjälpa fullmäktiges ledamöter i vetobeslutet. Kommunen har 
som beskrivits skapat en organisation med syftet att bygga kunskap inför 
vetobeslutet.  

Vad är det kommuninvånarna ska svara på?  

Europas, världens och Sveriges samlade expertis har under flera decennier 
forskat kring hur ett geologiskt slutförvar skall konstrueras för att vara säkert. 
Den forskningen kommer att ligga till grund för myndigheternas beslut om 
tillstånd att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle. Fullmäktiges ledamöter 
kommer således inte att få vetofrågan förrän myndigheter och Regeringen 
anser att SKB lyckats visa att slutförvaret är säkert. Fullmäktiges ledamöter skall 
således utifrån den samlade kunskapen bedöma om SKB och myndigheterna 
tagit hänsyn till kommunens yttrande under processen.  

Östhammars Moderater kan inte se att en folkomröstning på något sätt kan 
förbättra förutsättningarna för fullmäktiges ledamöter vid beslutet om tillstånd 
för SKB att bygga slutförvaret i Forsmark.  

 

Nya Moderaterna Östhammar 
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Policyn gäller för hela kommunens information och kommunikation. Denna policy ersätter Policyn för 
informationsverksamheten med Dnr 2007KS235. Kopplat till denna policy finns ett antal riktlinjer som 
kommunstyrelsen får mandat att revidera. 
 

1. Krav på vår kommunikation 
 
All information och kommunikation från Östhammars kommun ska vara: 
 

• Öppen och tillgänglig 
 

• Tydlig och relevant 
 

• Proaktiv och planerad 
 

2. Vår grafiska profil 
 
Den grafiska profilen hjälper oss att bli mer synliga och gör Östhammars kommun lättare att 
känna igen som avsändare. Alla verksamheter inom Östhammars kommun ska följa vår grafiska 
profil, det gäller bland annat användning av färger, typsnitt, bilder och logotyp.  

 
3. Ansvar 

Det ska finnas en tydlig ansvarsfördelning för kommunens kommunikationsarbete. 
Ansvarsfördelningen ska ytterligare preciseras i riktlinjerna för Östhammars kommuns 
kommunikation. 

4. Intern kommunikation 
 
Den interna kommunikationen berör alla i organisationen, till exempel förtroendevalda, chefer, 
medarbetare och fackliga representanter. 
 
Internkommunikationen ska bidra till en effektiv organisation genom att alla har den information 
de behöver för att utföra sitt arbete eller uppdrag. Interkommunikationen ska också bidra till att 
göra oss till en attraktiv arbetsgivare genom att skapa delaktighet, engagemang och ett gott 
arbetsklimat.  
 

5. Extern kommunikation 
 
Målgrupper för vår externa kommunikation är bland annat; heltids- och deltidsboende i 
kommunen, näringsliv, besökare, presumtiva medarbetare, journalister, opinionsbildare, 
samarbetspartners, ideella organisationer samt andra kommuner och myndigheter.  
 
Vi ska alltid bära med oss att vi arbetar på uppdrag av kommuninvånarna och som anställda 
representerar vi kommunen. 
 
Den externa kommunikationen ska bidra till att stärka Östhammars kommuns varumärke och 
skapa bättre förutsättningar för verksamheterna att nå sina mål. Den ska också bidra till ett stärkt 
medborgarinflytande genom att skapa möjligheter till insyn, delaktighet och dialog. 
Externkommunikationen ska även bidra till att Östhammars kommun uppfattas som en attraktiv 
arbetsgivare.  
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6. Krisinformation 
 
Det ska finnas en särskild planering för information och kommunikation vid en allvarlig eller 
extraordinär händelse. I krishanteringsplanen och kriskommunikationsplanen ska finnas en 
ansvarsfördelning för kommunikationsarbetet vid en krissituation. 
 

7. Meddelarfrihet 
 
Meddelarfrihet och åsiktsfrihet är viktiga hörnstenar i ett demokratiskt samhälle och är dessutom 
grundlagsfästa. När vi uttalar oss som representanter för Östhammars kommun ska vi, utan att 
göra avkall på dessa principer, skilja på privata åsikter och kommunens ställningstagande. Under 
inga omständigheter får någon chef, förtroendevald eller medarbetare efterforska eller röja 
källor. 
 

8. Lagar som påverkar vår kommunikation 
 
Det finns flera lagar som berör kommunikationsarbetet i vår kommun. Lagarna och dess 
betydelse beskrivs i korthet i riktlinjerna för Östhammars kommuns kommunikation. 
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Innehållsförteckning

Denna och följande sida ger en mer detaljerad innehållsmässig beskrivning av de olika delarna i Östhammars kommuns 
årsredovisning. 

Organisation och övergripande kommentarer........sid 4
Kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg
ger sin syn på året som gått.............................................sid 4
Östhammars kommun/organisation.............................sid 5
Kommunens nämnder organisation..............................sid 6

Förvaltningsberättelse
Befolkningsutveckling.............................................sid 7
.

Måluppfyllelse........................................................sid 8
Här redovisas uppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål med 
kommentarer.

Finansiell analys....................................................sid 12
Målsättningen med den finansiella analysen är att lyfta fram 
årets finansiella resultat och de viktigaste trenderna både inom 
kommunen och inom den sammanställda redovisningen. Här 
ges också en beskrivning av uppfyllande av balanskrav och god 
ekonomisk hushållning.

Drift- och investeringsredovisning.........................sid 15
Kommunens drift- och investeringsredovisning med korta kom-
mentarer redovisas.

Personalekonomisk redovisning............................sid 17
Personalekonomisk redovisning ska beskriva väsentliga personal-
förhållanden. I detta avsnitt fokuseras kommunens personal ur 
ett antal aspekter.

Resultaträkning, kassaflödesanalys, 
balansräkning.........................................................sid 20
Kommunens och koncernens resultaträkning, kassaflödesanalys 
och balansräkning

Fem år i sammandrag.............................................sid 22
Ett antal finansiella nyckeltal redovisas tillsammans med 5-års 
uppställning av kommunens finansiella utveckling

Noter......................................................................sid 23
Under detta avsnitt redovisas noter till resultaträkning, kassaflö-
desanalys och balansräkning.

Tillämpade redovisningsprinciper.........................sid 27
Här görs en beskrivning av de viktigaste redovisningsprinciperna 
både för kommunen och för koncernen. Östhammars kommuns 
följer kommunallag, kommunal redovisningslag och rekommen-
dationer från Rådet för kommunal redovisning.

Kommunens verksamhet
Modell för analys av verksamheten.......................sid 28
Östhammars kommun använder en modell för beskrivning och 
analys av kommunens verksamhet. Följande fem perspektiv 
beskrivs och problematiseras:
Måluppfyllelse, årets viktiga händelser, prestationer och kvalitet, 
ekonomiskt resultat och årets verksamhet i ett framtidsperspek-
tiv.

Nämndernas verksamhetsberättelser...................sid 29
Kommunstyrelsen.....................................................sid 31
  varav Lokal säkerhetsnämnd.................................sid 32
  varav Teknisk förvaltning.......................................sid 32
  varav VA verksamhet..............................................sid 33
  varav Renhållningsverksamhet..............................sid 34
Bygg- och miljönämnd.............................................sid 35
Kultur- och fritidsnämnd.........................................sid 36
Barn- och utbildningsnämnd...................................sid 38
Socialnämnd...............................................................sid 41

Bolagen i den sammanställda redovisningen.......sid 44
Här redovisas och analyseras de bolag som ingår i koncernen 
Östhammars kommun, nämligen Stiftelsen Östhammarshem 
och Hargs Hamn AB. 

Hållbarhetsbokslut................................................sid 45

Övrigt
Redovisningsmodell och nyckeltal............................sid 51
En kort beskrivning av kommunens redovisningsmodell och 
några av de finansiella nyckeltal som används i denna årsredovis-
ning
Revisionsberättelse.....................................................sid 52
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet
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Organisation och övergripande kommentarer
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Organisation och övergripande kommentarer

Kommunfullmäktige
Jonas Svensson Ordförande S
Kerstin Björck-Jansson 1:e vice ordf C
Urban Englesson 2:e vice ordf M
Margareta Widén-Berggren Ledamot S
Tomas Bendiksen Ledamot S
Sanne Eriksson Ledamot S
Roger Lamell Ledamot S
Ann-Charlotte Grehn Ledamot S
Jonas Lennström Ledamot S
Lisa Norén Ledamot S
Caroline Schnell Ledamot S
Mika Muhonen Ledamot S
Angelica Örneholm Ledamot S
Torkel Gille Ledamot S
Désirèe Mattsson Ledamot S
Thomas Eriksson Ledamot S
Anna Frisk Ledamot S
Örjan Mattsson Ledamot S
Camilla Forsberg Ledamot S
Lennart Norén Ledamot S
Hans Lagenius Ledamot S
Ingvar Skönstrand Ledamot S
Jacob Spangenberg Ledamot C
Bertil Alm Ledamot C
Lisa Landberg Ledamot C
Inger Abrahamsson Ledamot C
Gunnel Wahlgren Ledamot C
Josefine Nilsson Ledamot C
Håkan Dannberg Ledamot C
Anna-Lena Söderblom Ledamot M
Lennart Owenius Ledamot M
Pär-Olof  Olsson Ledamot M
Christer Lindström Ledamot M
Gunilla Delwall Ledamot M
Allan Kruukka Ledamot M
Joakim Andersson Ledamot SD
Martin Wahlsten Ledamot SD
Linn Myhrberg Ledamot SD
Peter Brandt Ledamot SD
Claes Welamson Ledamot SD
Ingemar Adén Ledamot BOA
Lars O Holmgren Ledamot BOA
Kerstin Dreborg Ledamot MP
Åsa Lindstrand Ledamot -
Ingeborg Sevastik Ledamot V
Mohammad Sabur Ledamot V
Christer Bohlin Ledamot L
Sören Axelsson Ledamot LPO
Lena Hagman Ledamot KD

Kommunstyrelse
Jacob Spangenberg Ordförande C
Margareta Widén-Berggren 1:e vice ordf S
Lennart Owenius 2:e vice ordf M
Tomas Bendiksen Ledamot S
Roger Lamell Ledamot S
Ann-Charlotte Grehn Ledamot S
Jonas Svensson Ledamot S
Bertil Alm Ledamot C
Pär-Olof  Olsson Ledamot M
Jan Holmberg Ledamot M
Peter Brandt Ledamot SD

Nämndernas ordförande och vice ordförande
Kultur- och fritidsnämnd
Jonas Lennström Ordförande S
Maria Nyström Vice ordf KD
Socialnämnd
Kerstin Björck-Jansson Ordförande C
Anna-Lena Söderblom Vice ordf M
Bygg- och miljönämnd
Tomas Bendiksen Ordförande S
Gunilla Delwall Vice ordf M
Barn- och utbildningsnämnd
Roger Lamell Ordförande S
Christer Lindström Vice ordf M
Lokal säkerhetsnämnd
Margareta Widén-Berggren Ordförande S
Lennart Owenius Vice ordf M
Gem nämnd för Räddningstjänst
Margareta Widén-Berggren Ledamot S
Lennart Owenius Ledamot M
Gem Överförmyndarnämnd
Elisabet Eklund Ledamot C
Valnämnd
Håkan Högström Ledamot S
Gunilla Delwall Ledamot M

Kommunfullmäktigevalet 2014
Antal
röster

Proc. Man-
dat

Moderaterna 2 048 14,40 7
Centerpartiet 2 234 15,71 8
Folkpartiet liberalerna 426 3,00 1
Kristdemokraterna 348 2,45 1
Arbetarepartiet-
Socialdemokraterna

5 559 39,08 20
Vänsterpartiet 540 3,80 2
Miljöpartiet de gröna 612 4,30 2
Sverigedemokraterna 1 400 9,84 5
Borgerligt alternativ 618 4,35 2
Landsbygdspartiet 
Oberoende 375 2,64 1
Övriga partier 63 0,44 0
Totalt 14 223 100,0 49

Östhammars kommuns 
ledningsgrupp
Peter Nyberg kommundirektör
Linn Sunnelid administrativ chef
Dan Malmberg-Jansson it-chef
Annila Bexelius teknisk chef
Lena Hellström kultur- o fritidschef
Lisbeth Bodén barn-o utbildningschef
Håkan Dahlqvist socialchef
Charlotte Köhler bygg- o miljöchef
Ulf  Andersson näringslivschef
Marie Bergren enhetschef

Kommunens verksamhet
Nämnder och verksamhet
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Förvaltningsberättelse

Folkmängd 2012 2013 2014 2015 2016
Totalt 21 262 21 352 21 374 21 563 21 822
Män 10 902 10 941 10 965 11 071 11 209
Kvinnor 10 360 10 411 10 409 10 492 10 613

Folkmängdsförändring
Nyfödda 232 202 194 227 231
Avlidna 276 230 244 217 250
Födelsenetto -44 -28 -50 10 -19
Flyttningsnetto -81 120 72 180 288
Befolkningsförändring -125 90 22 190 259

Utdebitering
Kommunen 21,69 21,69 21,69 21,69 21,69
Landstinget 11,16 11,16 11,16 11,16 11,71
Kyrkan, snitt 0,29 0,30 0,30 0,31 0,31
Totalt 33,14 33,15 33,15 33,16 33,71
+ medlem i Sv kyrkan 
* genomsnitt

1,09-1,39 1,09-1,39 1,09-1,39 1,25* 1,31

Tabellen ovan visar befolkningsutvecklingen i Östham-
mars kommun under de senaste fem åren. Antal kom-
muninvånare och dess sammansättning är av avgörande 
betydelse för kommunens skatteintäkter och statsbidrag.. 

Befolkningsutveckling
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Förvaltningsberättelse

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 2016
KF 1   Östhammars kommun ska vara en kommun som ger barn och unga goda förutsättningar 

att möta framtidens utmaningar
Styrtal Målvär-

den 2016 2015 2016
Kv
2016

Män
2016

• Andelen godkända i alla ämnen 100% 76% 75% 80% 71%
• Andel i högskolestudier inom 3 år efter av-

slutat gymnasieprogram * 50% 43% 50% 31% 19%

• Andelen unga i öppen arbetslöshet <5% 3,9% 3,6%
• Andel ungdomar som inte kommer tillbaka 

efter avslutad insats 80% 91%

• Andelen unga som mår bra, enligt Liv och 
hälsa ung 90% 74% 70% 61% 79%

* måttet visar summan för bägge könen
Källa: Skolverket, Arbetsförmedlingen, SCB, Liv och Hälsa

KF 2   Östhammars kommun ska vara en kommun med stöd- och omsorgsverksamhet som utgår 
från individens behov och värdighet

Styrtal Målvär-
den 2016 2015 2016

Kv
2016

Män
2016

• Brukarnöjdhet i hemtjänst 95% 94% 92% 93% 89%
• Brukarnöjdhet i särskilt boende 90% 83% 87% 68%
• Brukarnöjdhet funktionshinder 90% 90% 90%
• Andel som under året erhållit försörjnings-

stöd* 2,2% 2,2% 2%

* Pga nytt verksamhetssystem är inte siffrorna jämförbara mellan 
åren
Källa: Kolada (SKL), SCB, SoS

KF 3   Östhammars kommun ska vara en kommun med gott bemötande och hög tillgänglighet
Styrtal Målvär-

den 2016 2015 2016
Kv
2016

Män
2016

• Andel som upplever att vi har en god till-
gänglighet och ett gott bemötande Index 57 NYTT

• Andel som får svar på telefonfråga 60% 25% 79%
• Andelen som får svar på e-post inom 2dgr 90% 90% 75%

Källa: Profitel, egna uppgifter

KF 4   Östhammars kommun ska vara en kommun där invånarna upplever förutsättningar för 
delaktighet

Styrtal Målvär-
den 2016 2015 2016

Kv
2016

Män
2016

• Andel som upplever att vi möjliggör för 
medborgarna att delta i kommunens ut-
veckling

70% 67% 67%

• Andel medborgare som upplever att de har 
inflytande över kommunens verksamhet 50% 37% 34%

Källa: SKL, Kolada, SCB
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Förvaltningsberättelse

KF 5   Östhammars kommun ska vara en kommun med ett gott företagsklimat
Styrtal Målvär-

den 2016 2015 2016
Kv
2016

Män
2016

• Svenskt Näringslivs ranking Topp 100 188 224
• SBA:s NKI 75 68 65
• Antalet nya företag/år >100 77
• Andel hushåll och företag med 100 mbits/s 50% 26%

Källa: Svenskt Näringsliv, SBA, egna uppgifter, Länsstyrelsen

KF 6   Östhammars kommun ska vara en attraktiv kommun där befolkningen trivs och konti-
nuerligt ökar

Styrtal Målvär-
den 2016 2015 2016

Kv
2016

Män
2016

• Andel medborgare som är nöjda med sin 
fritid 60% 52% 53%

• Andel medborgare som upplever en trygg 
kommun 75% 70% 68%

• Befolkningsökning/år 200 189 259
• Fokus bäst att bo ranking, landsbygdskom-

muner Topp 20 17 26

Källa: Egna uppgifter, SCB, Fokus

KF 7   Östhammars kommun ska vara en kommun med minskad miljöpåverkan
Styrtal Målvär-

den 2016 2015 2016
Kv
2016

Män
2016

• Miljöaktuellts ranking, senast 2018 Topp 125 157 177
• Andelen inköpta ekologiska livsmedel 25% 19% 24%
• Minskning av koldioxidutsläpp (CO2) från 

tjänsteresor med bil (2018)   20%

• Andel förnybart bränsle i tjänstebilarna 
(2018) 30% 19% 9%

• Antalet inventerade avlopp/år 350 - 178
• Andelen återvunnet hushållsavfall 35% 25% 30%

Källa Kolada, Miljöaktuellt,egna uppgifter

KF 8   Östhammars kommun ska ha en ekonomi och verksamhet med god ekonomisk hushåll-
ning, både i kort- och långsiktigt perspektiv.

Styrtal Målvär-
den 2016 2015 2016

Kv
2016

Män
2016

• Resultatöverskott i procent av skatter, stats-
bidrag och utjämning 2% 1,9% 6,3%

• Intäktsökningen av skatter, statsbidrag och 
utjämning ska överstiga nettokostnadsut-
vecklingen

0,5% -3,1% 4,5%

• Samtliga styrelser och nämnder följer bud-
get 100% 100% 100%
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Förvaltningsberättelse

Kommentarer till måluppfyllelse av kommun-
fullmäktiges prioriterade mål
Kommunfullmäktige beslutade 2012 att införa ett nytt 
måldokument, Kommunfullmäktiges prioriterade mål. 
Det nya dokumentet innehöll fler mål, fjorton istället för 
tre samt hade tydliga styrtal och ett större fokus på effek-
ter för medborgare och företag. Det har även varit uttalat 
att resultat skall kunna jämföras med andra offentliga or-
ganisationers resultat.
Dokumentet har reviderats vid tre tillfällen och det se-
naste beslutet innebar att antalet mål minskats till nio 
samt att styrtalen är mer kommungenerella än nämnd-
specifika. Värt att notera är att ett flertal styrtal har änd-
rats, dels för att spegla verksamheten bättre men även då 
ett antal av tidigare styrtal varit svåra att ta fram även om 
tanken varit god.
Revisionen har sedan målen införts efterfrågat en tydli-
gare uppfattning från kommunstyrelsen om vad styrel-
sen avser att göra för att förbättra måluppfyllelsen.
Den kommunala strukturen för att följa upp resultat/
mål kan delas upp i tre delar;
Dels den omedelbara kontinuerliga uppföljning som 
sker direkt i verksamheten. Där avvikelser och tillkor-
takommanden följs upp, värderas och åtgärdas kontinu-
erligt. Detta görs dels i samråd med nämnden/styrelsen 
eller direkt i verksamheten. Ett exempel på detta är de 
verksamheter som infört Lean som arbetssätt och följer 
verksamheten veckovis genom s.k. tavelmöten.
Dels genom kontinuerlig återrapportering till nämnd 
samt rapportering av nämndens verksamhet till kom-
munstyrelsen (uppsiktsplikten). Detta utgör grund för 
samt påverkar främst arbetet med nästkommande verk-
samhetsplan (2017 års verksamhetsplan).
Dels genom bokslutsseminarium (fokus på den målupp-
fyllelse som nåtts under verksamhetsåret) som ligger 
till grund för prioriteringar och arbetet med att ta fram 
kommande mål- och budgetdokument (2018 års verk-
samhetsplan).
Styrtal
Då varje mål beskriver en övergripande ambition är det 
viktigt att koppla styrtal till målet för att säkerställa mål-
uppfyllelse. Styrtalen har tagits fram i samarbete mellan 
tjänstemän och kommunstyrelsen. Kravet på styrtalen 
har varit att de skall vara;

• Relevanta – indikera träffsäkert i förhållande till målets 
hela bredd.
• Mätbara – kunna mätas tydligt utan behov av bedöm-
ningar eller tolkningar.
• Jämförbara – vara en indikator som lätt kan jämföras 
mellan organisationer.
• Externt framtagen – en indikator som är framtagen 
och mäts av vederhäftig extern part.
• Effektiv/rimlig – skall upplevas rimlig att ta fram i för-
hållande till sitt värde.
Hur mäter vi måluppfyllelse
Mål och styrtal hanteras och redovisas enligt nedanstå-
ende.
Målen antas för mandatperioden. Styrtal och målvärden 
revideras årligen. Måldokumentet fastställs av kommun-
fullmäktig i samband med budget. Måluppfyllelsen re-
dovisas som uppfyllt, delvis uppfyllt eller ej uppfyllt – i 
dokumentet redovisas det som färger – grön, gul och 
röd. Definition av uppfyllt: fler än hälften av indikato-
rerna (indikatorn) är till minst 90% uppfyllda. Definition 
av delvis uppfyllt: fler än hälften av indikatorerna (in-
dikatorn) är till 80% uppfyllda eller att resultat är över 
riksgenomsnittet. Definition av ej uppfyllt: hälften eller 
flera av indikatorerna har ett resultat om 80% eller lägre.

KF1
Kommunstyrelsen noterar att resultatet i grundskolan 
och avseende ungas mående inte når måluppfyllelsen. 
Det finns anledning att särskilt följa utvecklingen inom 
dessa områden samt i samband med beredningen av 
budget 2018. Glädjande är att andelen som söker högre 
studier ökar samt att ungdomsarbetslösheten fortsätter 
nedåt.

KF2
Kommunstyrelsen konstaterar att resultatet inom äldre-
omsorgens kvalitetsindikatorer är fortsatt högt även om 
det trender lite nedåt. Glädjande är att behovet av för-
sörjningsstöd befinner sig på en mycket låg nivå.

KF3
Resultatet avseende service och bemötande ligger nära 
måluppfyllelsen. Kommunstyrelsen konstaterar att det 
finns anledning att ytterligare förstärka detta arbete ge-

KF 9   Östhammars kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
Styrtal Målvär-

den 2016 2015 2016
Kv
2016

Män
2016

• Nöjd medarbetarindex* 80% 80%
• Jämställdhetsindex** ökande 58%
• Attraktiv arbetsgivarindex** ökande 97%

Källa: Egna uppgifter, Jämix, Medarbetarundersökningen 2015
* Undersökningen gjordes inte 2016
** Underlag kommer först i april från Nyckeltalsinstitutet

Handling C, KS 2017-03-21 
10 av 52



11

Förvaltningsberättelse

nom införande av ett flertal e-tjänster under året.

KF4
Kommunstyrelsen konstaterar att målet inte uppfylls. 
Trots flera infrastrukturella åtgärder, vägar in för dialog 
och kommunikation, upplever inte medborgarna att del-
aktigheten ökar. Det finns stor anledning att se över de 
aktiviteter som görs idag.

KF5
Kommunstyrelsen konstaterar att målet ej uppfylls, två 
av styrtalen uppnås delvis, bredbandsutveckling och 
nöjdkund index. Dock är det totala resultatet långt från 
kommunfullmäktiges ambition. På målområdet krävs så-
väl översyn som nya åtgärder.

KF6
Kommunstyrelsen noterar glädjande att befolkningsut-
vecklingen är större än målsättningen. Samtidigt ges Öst-
hammars kommun ett gott betyg i såväl boendeattrakti-
vitet som trygghet. Kommunstyrelsen konstaterar dock 
att attraktivitetsbegreppet innehåller hela den kommu-
nala leveransen och ställer således krav på hela den kom-
munala verksamheten.

KF7
Kommunstyrelsen konstaterar att målet uppnås delvis. 
Arbetet med kommunens nyligen antagna miljömål och 
därmed följande åtgärder bedöms öka måluppfyllelsen 
redan under 2017. Den nya fordonsupphandlingen, från 
fossil till el samt nya riktlinjer för tjänsteresor bedöms 
påverka resultatet redan under slutet av verksamhetsåret.

KF8
Kommunstyrelsen konstaterar att målet uppfylls. I sam-
band med delårsbokslutet var prognosen att målet ej 
skulle uppfyllas. Ett vägande skäl till att resultatet för-
ändras så pass mycket under andra halvåret är de kraftigt 
ökande statsbidragen samt att det varit svårt att kvalitets-
säkra intäktsprognoserna.

KF9
Kommunstyrelsen konstaterar att målet uppnås delvis. 
Det attraktiva arbetsgivarskapet kommer att vara en 
ännu större nyckelfaktor såväl avseende kostnader som 
kvalitet. Östhammars kommun behöver vidta flera åtgär-
der på området. Flera har redan startas men ytterligare 
åtgärder behövs. Särskilt fokus bör läggas vid sjuktal och 
rehabilitering, den goda arbetsmiljön, heltid för den som 
önskar, lön och förmåner, delaktighet samt ledarskap 
och medarbetarskap.
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För att kartlägga och analysera resultat, utveckling 
och ställning för Östhammars kommun används en 
finansiell analysmetod som benämns RK-modellen. 
Den utgår från fyra viktiga finansiella aspekter:

• Det finansiella resultatet
• Kapacitetsutvecklingen
• Riskförhållanden
• Kontrollen över den finansiella utvecklingen

Varje aspekt analyseras med hjälp av de nyckeltal 
som finns under respektive rubrik.

Resultat och kapacitet 
Årets resultat och dess orsaker kartläggs. En eventuell 
obalans, det vill säga att kostnaderna överstiger intäk-
terna eller att en rörelserikting mot obalans sker, är en 
varningssignal. Under detta perspektiv analyseras också 
investeringar och deras utveckling. Nyckeltalet net-
tokostnadsandel speglar hur stor del av skatteintäkter 
och statsbidrag som den löpande driftverksamheten tar 
i anspråk. Det är viktigt för kommunens ekonomi hur 
nettokostnaderna utvecklar sig i förhållande till skattein-
täkter och statsbidrag. Det utrymme som finns kvar kan 
till exempel användas till amorteringar av långfristiga lån, 
finansiering av investeringar eller sparande. 
Självfinansieringsgraden mäter hur stor andel av finan-
sieringarna som kan finansieras med de skatteintäkter 
som uppstår när den löpande driften är betald. Om 
självfinansieringsgraden är 100 procent innebär det att 
kommunen kan skattefinansieria samtliga investeringar 
och behöver inte låna för att investera. Därmed stärks 
kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme.
Kapacitet
Kapacitet handlar om att mäta och redovisa vilken lång-
siktig finansiell motståndskraft kommunen har. Viktiga 
mått när kapaciteten analyseras är att studera hur soli-
diteten och låneskulden förändras över tid. Soliditeten 
visar kommunens långsiktiga betalningsförmåga, det vill 
säga hur stor del av balansomslutningen som finansierats 
med eget kapital och ackumulerade vinster. Soliditeten 
påverkas av en förändrad balansomslutning och ett för-
änderat resultat.

Finansnettos utveckling är intressant ur finansieringssyn-
punkt. Det visar kommunens kostnader för att finansiera 
tillgångarna med lånade medel. Skuldsättningsgraden 
speglar hur stor andel av tillgångarna som finansierats 
av lånat kapital. Skuldsättningsgraden har en nära kopp-
ling till nyckeltalet soliditet. En hög skuldsättningsgrad 
medför en låg soliditet, och tvärtom. Från och med 1998 
redovisas kommunens pensionsskuld enligt den så kall-
lade blandmodellen. Pensioner intjänade efter 1998 har 
avsatts i balansräkningen. Intjänade pensioner före 1998 
redovisas som ansvarsförbindelse utanför balansräk-
ningen.
Risk och kontroll 
Med risk avses hur kommunen är finansiellt expone-
rad. En god ekonomisk hushållning innebär att kom-
munen i kort- och medellångt perspektiv inte behöver 
vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella problem. 
Kommunen ska upprätthålla en sådan likviditet eller 
kortfristig betalningsberedskap att de löpande utbetal-
ningarna kan göras utan besvär. Ett mått som mäter den 
kortfristiga betalningsberedskapen är balanslikviditeten 
(omsättningstillgångar delat med kortfristiga skulder). 
Om måttet är 100 procent eller över innebär det skulder 
som förfaller inom den närmasta tiden kan betalas. Stora 
borgensåtaganden kan betyda en finansiell risk för kom-
munen i form av övertagande av lån.
Med finansiell kontroll avses bland annat hur upprättad 
budget och prognos följs. En god följsamhet mot bud-
get/prognos är ett uttryck för god ekonomisk hushåll-
ning. Prognossäkerheten visar på hur ekonomistyrningen 
i kommunen bidrar till att en god ekonomisk hushållning 
upprätthålls. Det innebär att kommunen på ett bättre sätt 
kan korrigera eventuella svackor på kort sikt.
2016 års nyckeltal
På kort sikt klarar sig Östhammars kommun bra. Likvi-
diteten är god generellt men fluktuationen är stor mel-
lan in- och utbetalningar inom månad och år. Det låga 
ränteläget har gjort det möjligt att ha en hög kreditnivå. 
Nettokostnadsandelen har det senaste åren positivt på-
verkat intäktssidan med reavinster från försäljning av 
exploateringsmark/fastigheter. kommunen har även 
god förmåga att betala skulder ur ett kort och medel-
långt perspektiv. I nuläget och de kommande åren är inte 
resultatet eller överskottet från skatteintäkterna tillräck-
liga för att kunna finansiera större investeringsvolymer. 
Nyupplåning kommer att fresta på driftbudgeten när 
räntorna åter stiger. Ekonomistyrningen behöver vidare 
utvecklas för att bättre styra över tillgängliga resurser och 
hur de ska prioriteras och fördelas.

Finansiell analys 
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Resultat & Kapacitet Östhammars kommun
Resultat & Kapacitet mnkr 2014 2015 2016

Årets resultat 41,8 20,1 71,0
Resultat av skatter o gen. 
Statsbidrag % 4,1 1,8 6,3

Underliggande resultat, exklu-
sive jämförelsestörande poster 38.0 16,5 64,8

Verksamhetens andel av skat-
teintäkter % 90,5 92,6 88,3

Avskrivningarnas andel av skat-
teintäkter % 4,9 5,2 5,3

Finansnettosandel av skattein-
täkter % 0,6 0,3 0,2

Kostnadernas andel av skat-
teintäkter % 96,0 98,0 93,7

Självfinansieringsgrad av net-
toinvesteringar % 40 94 168,9

Nettoinvestering/nettokostn % 23 8 7,3
Avskrivning/nettoinvestering % 22 69 77,5
Solitiditet enl. balansräkning % 48 46 48,4
Solitiditet inkl hela pensionså-
tagande % 8 10 16

Tillgångsförändring % 12 9 5,7
Förändring av eget kapital % 7 3 11,1
Skuldsättningsgraden % 52 54 51,6
Varav kortfristigskuldsättn.grad % 16 17 17,1
Varav långfristig skuldsättn.grad % 32 33 31,6
Varav pensionsskuldsättn.grad % 4 3 2,9
Avsättningar pensioner 31 31 28,1
Pensionsförpliktelser äldre än 
1998 515,3 496 480,1

Total pensionsskuld 546,3 558 541,7

Östhammars kommun redovisade 2016 ett positivt resul-
tat om 71 mnkr. Det innebär ett överskott jämfört med 
budget på 55 mnkr. Budgeterat överskott var 15,7 mnkr. 
Förklaringar till det kraftiga överskottet är framförallt bi-
drag från migrationsverket, 22 mnkr, som inte motsvaras 
av kostnader i samma omfattning. Kommunen fick till-
baka ca 5 mnkr från konkursboet efter Dannemora mi-
neral. Kommunen har också sålt mark och tomter för ca 
5 mnkr mer än budget. 2016 års skatteintäkter blev ca 3 
mnkr högre än budget. Kommunens pensionskostnader 
blev 7 mnkr lägre än budget.
Relateras resultatet till verksamhetens nettokostnader 
blir utfallet 6,3 procent, en stor förbättring jämfört med 
2015 och åren dessförinnan. Måttet bör ligga mellan 2-3 
procent över en längre tidsperiod för att kommunen ska 
klara av att finansiera investeringar och skatteintäkter.

Nettokostnadsandelen, nettokostnadernas andel av skat-
teintäkter och generella statsbidrag uppgick till 93,7 pro-
cent. Det innebär att den löpande driften är finansierad 
med skattemedel och att kommunen under året inte 
behövde låna pengar till gjorda investeringar. Pensions-
kostnaderna kommer successivt att öka, men tryggas till 
viss del av att kapital avsatts för att möta framtida pen-
sionsutbetalningar. Avskrivningarnas andel följer inves-
teringstakten som skett över åren.

Självfinansieringsgraden av investeringarna uppgick till 
169 procent. Måttet visar hur stor del av investeringarna 
som måste lånefinansieras. Understiger värdet 100 pro-
cent lånar man till investeringar. Kommunen investerade 
för 77,7 mnkr vilket är marginellt mindre jämfört med 
2015.
Soliditeten uppgick till 48 procent. Soliditet är ett mått 
som visar hur stor del av kommunens tillgångar som fi-
nansierats med skatteintäkter. Inklusive pensionsåtagan-
det blev soliditeten 16 procent. Som jämförelse uppgick 
den genomsnittliga soliditeten för kommuner i riket 2014 
till 8 procent inklusive pensionsåtaganden. Kommunens 
finansnetto visar ett nettokostnad på 1,9 mnkr. På grund 
av det låga ränteläget har kommunen under året fått be-
talt för att låna istället för att betala ränta. Det gäller för 
en del av lånen som finns i Kommuninvest i Sverige AB

Strukturen på pensionsskulden innebär att utbetalning-
arna är relativt konstanta fram till år 2020. För pensioner 
intjänade efter 1998 görs avsättningar i balansräkningen. 
Avsättningarna, inklusive löneskatt, är relativt konstanta 
fram till 2020 enligt pensionsförvaltarens prognos.

Risk & Kontroll Östhammars kommun
Risk & Kontroll mnkr 2014 2015 2016

Likvida medel 39,0 57,6 99,5
Likviditetsdagar dgr 22 10
Balanslikviditet % 65 115 110
Kassalikviditet % 64 90 109
Rörelsekapital -71,0 -22,9 24,8
Ko:s borgensåtaganden 549,6 561,5 551,9

Nämndernas prognossäker-
het 2016

Prog-
nos 

delår
Utfall

2016
Avvik-

else

Kommunstyrelse exkl jmf  
störande poster

-156,1 -139,5 16,6

Bygg- o miljönämnd -7,1 -6,1 1,0
Kultur- o fritidsnämnd -32,9 -33,9 -1,0
Barn- och utbildningsnämnd -504,7 -503,2 1,5
Socialnämnd -404,7 -381,5 26,2

På grund av det stora överskottet har kommunens likvi-
ditet förbättrats påtagligt jämfört med 2015. Men detta 
är troligtvis engångsförteelse, framförallt beroende på 
stora utbetalningar från staten avseende flyktingmotta-
gande, och bedöms inte vara bestående.

Pensionsförpliktelser Östhammars kommun
Kommunen har omfattande pensionsåtaganden som 
kommer att innebära stora utbetalningar i framtiden och 
utgöra kännbar belastning på resultaträkning och likvi-
ditet. Kommunens totala pensionsskuld vid utgången 
av 2016 var 542 mnkr. Hela pensionsförpliktelsen har 
återlånats till i huvudsak investeringar. Inga finansiella 
placeringar avseende pensionsmedel har gjorts. Pen-
sionsförmåner intjänade före 1998 redovisas som an-
svarsförbindelse och uppgår till 480 mnkr inklusive 
löneskatt, en minskning med 16 mnkr jämfört med fö-
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regående år. Ansvarsförbindelsen minskar i takt med ut-
betalningen av pensioner vilka bokförs som en kostnad 
i resultaträkningen.

Kommunens totala kostnader för pensioner blev knappt 
58 mnkr 2016. Kostnader för pensioner består av utbe-
talningar av pensioner som intjänats före 1998, föränd-
ring i pensionsavsättning, pensionspremier för pensio-
ner som intjänats efter 1998 samt löneskatt.

God ekonomisk hushållning
Enligt lagen om kommunal redovisning ska en kommun 
i förvaltningsberättelsen lämna uppgifter om årets resul-
tat efter balanskravsjusteringar. Östhammars kommuns 
resultat efter balankravsjusteringar framgår av tabellen 
nedan. 

Balanskravsresultat 2016 mnkr
Årets resultat från resultaträkningen 71,0
Reducering av samtliga realisationvinster -6,2
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 64,8
Reservering av medel till resultatutjäm-
ningsreserv

0,0

Användning av medel från resultatutjäm-
ningsreserv

0,0

Balanskravsresultat 64,8

Kommunallagen anger att kommunen ska ha en god 
ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Detta innebär 
bland annat att varje kommun ska ange tydlig ambitions-
nivå för den egna finansiella utvecklingen och ställning i 
form av finansiell målsättning. Nedan redovisas kommu-
nens fastställda finansiella mål och hur de har uppfyllts.
Östhammars kommun har dessutom fastställt verksam-
hetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning på ett 
strukturerat och likartat sätt för alla verksamheter. Upp-
fyllande av dessa verksamhetsmål redovisas separat.

Resultatmål
Kommunen uppfyller målet att det ekonomiska resulta-
tet ska motsvara minst 2 procent av summan av skatte-
intäkter, generella statsbidrag och utjämning.  Resultatet 
uppgår till 6,3 (1,8) procent 2016 enligt KF:s definition. 
Om balanskravsutredningsresultat används blir resultat 
5,7 procent.

Mål för nettokostnadsutvecklingen 
Kommunen uppfyller målet att intäktsökningen av skat-
ter och bidrag ska överstiga nettokostnadsutvecklingen 
med 0,5 procent. Skatter och bidrag ökade med 3,9 pro-
cent och nettokostnaderna minskade med 0,6 procent. 
Resultatmålet uppgår till 4,5 procent (-2,6) 2016. Anled-
ningen till att nettokostnaderna minskade är att brutto-
intäkterna från verksamheten ökade betydligt snabbare 
än bruttokostnaderna för verksamheten framförallt be-
roende på stora intäkter från Migrationsverket.

Budgetmål
Kommunen uppfyller målet att varje nämnd och styrelse 
ska bedriva verksamheten inom beslutad budget.

Sammanställd redovisning (Koncernen)
Bruttoomsättningen för koncernen Östhammars kom-
mun uppgick under året till 1 466 (1 395) mnkr. Årets 
resultat uppgår till 86,8 (39,9) mnkr. 
Östhammarshem redovisar ett resultat om 23,4 (20,1) 
mnkr vilket är en förbättring med 3,3 mnkr jämfört med 
föregående år.
Hargs Hamn AB redovisar ett nollresultat (0,0) mnkr. 
Konkursen för Dannemora mineral har gjort att fraktvo-
lymen för hamnen mer än halverats under 2016. Hargs 
hamn AB är ett dotterbolag till Östhammars kommun 
som äger 78% av kapital och röster. Övriga aktier ägs av 
Hargs Bruk AB och Mellansvenska Logistiktransporter 
(MLT) med vardera 11%. 
Kommunens dotterbolag Dannemora Gruvfastighets 
AB fick tillbaks 5,5 mnkr från konkursboet efter Dan-
nemora mineral.
Koncernens totala investeringsvolym är väsentligt lägre 
än föregående år. Självfinansieringsgraden av investe-
ringarna har därför förbättrats.
 

Sammanställd redovisning i siffror 2014-2016
mnkr 2014 2015 2016
Bruttoomsättning 1 312 1 395 1 466
Balansomslutning 2 034 2 126 2 208

Resultatnivå för bolagen i koncernen 2014-2016
mnkr 2014 2015 2016
Östhammars kommun 41,8 20,1 71,0
Östhammarshem 27,4 20,1 23,4
Hargs Hamn AB 2,6 -0,1 0,0
Dannemora Gruvf.AB -0,1 -0,2 -7,8
Räddningstj. Norduppl 0,0 - -
Koncernen 70,1 39,9 86,8

Handling C, KS 2017-03-21 
14 av 52



15

Förvaltningsberättelse

Driftredovisning
mnkr Redovisning

2014
Redovisning

2015
Redovisning

2016
Budget

2016
Avvikelse

2016
Kommunstyrelse -138,1 -151,3 -139,5 -160,9 21,4
   varav finansförvaltning 2,7 -0,2 10,4 -0,9 11,2

   varav kommunledningskontor -90,9 -92,2 -89,6 -94,4 4,7

   varav arbetsmarknadskontor -17,5 -17,5 19,1 -18,7 -0,5

   varav teknisk förvaltning -32,4 -41,4 -41,1 -47,0 5,9

Lokal Säkerhetsnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bygg- och miljönämnd -4,6 -4,2 -6,1 -6,6 0,5

Kutur- och fritidsnämnd -30,0 -31,0 -32,2 -33,9 1,7

Barn- och utbildningsnämnd -473,1 -492,1 -503,3 -505,2 1,9

Socialnämnd -361,1 -390,7 -381,5 -404,7 23,2

Verksamhetens nettokostnad -1 007,0 -1 069,3 -1 062,5 -1111,8 48,8

Skatter och generella statsbidrag 1 054,9 1 092,6 1 135,4 1 132,5 3,0

Räntenetto -6,1 -3,3 -1,9 -5,5 3,6

Årets resultat 41,8 20,1 71,0 15,7 55,3

Bokslutskommentar
Östhammars kommun redovisar ett resultat för 2016 
på 71,0 mnkr att jämföra mot ett budgeterat resultat på 
15,7 mnkr. Resultatet är 55 mnkr högre än budget. Det 
är intäktssidan som förklarar överskott. Intäkterna är 78 
mnkr högre än budget medan kostnaderna stannar på 34 
mnkr högre än budget. Därtill så blev skatteintäkter och 
utjämning ca 3 mnkr högre än budgeterat. Kommunens 
räntekostnader blev knappt 4 mnkr lägre än budget. Un-
der 2016 har det underliga inträffat att Östhammar er-
hållit ränteintäkter på en del av upplåningen istället för 
att betala räntor för upplåningen. 

Det stora överskottet på intäktssidan beror bl a på stora 
bidragsutbetalningar från Migrationsverket som inte 
motsvaras av lika stora kostnader. Överskottet som ge-
nererats på grund av bidrag från Migrationsverket är ca 
22 mnkr varav 20 mnkr kan hänföras till socialnämn-
den och 2 mnkr barn och utbildningsnämnden. Kom-
munen fick också tillbaka drygt 5 mnkr från konkursen 
efter Dannemora mineral. Kommunen har sålt mark och 
anläggningstillgångar för 5 mnkr mer än budgeterat. På 
kostnadssidan ligger personalkostnader i nivå med bud-
get. Däremot så är pensionskostnaderna ca 7 mnkr lägre 
än budgeterat. Kostnaderna som överskridit budget lig-
ger på köp av tjänster och övriga kostnader vilket beror 
på flyktingsituationen men dessa understiger som tidiga-
re nämnts den ersättning som erhållits från Migrations-
verket. Detta visar att kommunen hanterat den rådande 
situationen främst genom att köpa in resurser istället för 
att anställa personal. 

Betraktar man det ekonomiska utfallet ur ett nämndper-
spektiv så återfinns de största överskotten inom social-
nämnden där bidragen från Migrationsverk till största 
delen redovisats. Även kommunstyrelsen redovisar be-
tydande överskott. Under kommunstyrelsen redovisas 
intäkterna från Dannemora mineral, pensionskostna-
der och tekniska förvaltningen vars överskott förklaras 
markförsäljningar och att kostnaden för snöröjning blev 
lägre än budget. Barn- och utbildningsnämndens över-
skott beror till största delen på gymnasieverksamheten 
där verksamheten för nyanlända inte är fullt utbyggd. 
Överkottet inom Kultur och fritidsnämnden beror på 
att främst på att intäkter från idrotts- och simhallar som 
borde redovisats 2015 har redovisats under 2016 istället.
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Investeringsredovisning
Nämndernas nettoinvesteringar, 
mnkr

Redovisning
2014

Redovisning
2015

Redovisning
2016

Budget
2016

Avvikelse
2016

Kommunstyrelse 247,9 77,2 64,5 141,4 76,9
   varav kommunledningskontor 2,2 9,8 8,0 15,0 7,0

   varav IT kontor 10,3 1,8 2,5 2,5 0,0

   varav enheten för arbete och sysselsättning 0,1 0,0 0,5 0,5

   varav teknisk förvaltning 209,6 40,8 49,3 111,9 62,7

   varav affärsverksamhet VA 25,7 22,1 3,1 9,3 6,1

   varav affärsverksamhet renhållning 0,0 2,8 1,6 2,3 0,7

Bygg- och miljönämnd 0,0 0,2 0,7 1,6 0,9

Fritidsnämnd 0,1 0,4 1,3 8,8 7,5

Barn- och utbildningsnämnd 7,7 2,8 5,1 5,7 0,6

Socialnämnd 1,4 1,2 6,1 10,3 4,2

Nettoinvesteringar kommunen 257,1 81,8 77,7 167,8 90,1

Större investeringar, mnkr

Här redovisas investeringar i kommunen 
som beräknas överstiga 5 mnkr

Utgifter 2016 Totala utgifter

Budget 
2016

Redovisning
2016

Budget Redo-
visat

Prognos Avvik-
else

Pågående projekt

Björnhålsskogen, Alunda 0,6 0,7 1,0

Prästgårdshöjden, Alunda 0,2 0,2 0,2

Sandika, Östhammar 0,1 0,1 0,1

Nya skolan, Östhammar 10,0 0,2 206,0 0,2 206,0 0

Kommunhus ventilation 13,0 18,0 25,5 29,0 29,4 3,9

Förskolan Diamanten 3,4 3,1 5,8 5,5 6,3 0,5

Kulturhus Storbrunn 13,8 4,6 59,0 25,3 59,0 0

Ny brandstation Gimo 3,8 0,4 14,0 0,6 14,0 0

Gimo simhall 20,0 1,2 28,0 1,2 29,0 1,0

Ombyggn storkök Bruksgymn 7,0 6,8 7,0 6,8 6,8 -0,2
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Varje dag går cirka 1700 personer till arbets-
platsen Östhammars kommun för att leverera 
välfärd och utveckling så att vårt lokala sam-
hälle kan fortsätta vara tryggt och attraktivt. Vi 
gör det tillsammans, med engagemang, ansvar 
och öppenhet. Det är vi stolta över. 
Vi behöver kompetenta medarbetare för att kunna leve-
rera välfärd och samhällsutveckling. För att kunna attra-
hera och behålla kompetens behöver vi kunna erbjuda 
ett hållbart arbetsliv och en attraktiv arbetsplats. Därför 
behöver vi analysera personalnyckeltal och använda dem 
som en utgångspunkt för vidare utveckling. 
Våra medarbetare 
Den 31 december 2016 hade Östhammars kommun 
1716 medarbetare med tillsvidareanställning, en relativt 
sett trygg anställningsform. Vid samma tidpunkt fanns 
248 visstidsanställda (198 kvinnor och 50 män), mot-
svarande 174 årsarbetare. Dessutom hade vi under året 
1064 timvikarier (864 kvinnor och 200 män), motsva-
rande 169 årsarbetare. Sammanlagt blir det minst 1312 
personer (1062 kvinnor och 250 män) som har haft en 
relativt sett otrygg anställningsform under året.

Av våra 1716 anställda är 86 procent kvinnor, men bara 
två tredjedelar av cheferna är kvinnor. Ledningsgrup-
pen består av 60 procent kvinnor. Av tillsvidareanställda 
kvinnor har 57 procent en heltidsanställning. Motsva-
rande siffra för män är 82 procent. Majoriteten av våra 
medarbetare finns inom vård och omsorg samt inom 
förskola och skola.

Kompetensförsörjning
Under året har 148 personer lämnat sin anställning i 
Östhammars kommun, varav 53 har gått i pension. 95 
personer har alltså slutat av andra anledningar. Detta ger 

oss en total personalomsättning på 8 procent, men va-
riationen mellan olika enheter är stor. Därför kan olika 
typer av åtgärder behövas för att möta våra medarbeta-
res olika behov. Under perioden 2017-2020 fyller 141 av 
våra medarbetare 65 år och kan gå i pension. Majoriteten 
av dessa arbetar inom förskolan, grundskolan samt vård 
och omsorg. 
Utöver att ersätta avgångar har vi ett behov att rekry-
tera behöriga lärare, ofta inför ny termin eller nytt skolår, 
samt vikarier för lediga tillsvidareanställda. Vi har därför 
annonserat efter personal vid 177 tillfällen under året. 
Kompetensförsörjningen blir alltmer en utmaning även 
i stora yrkesgrupper, såsom lärare och undersköterskor. 
Antalet sökande minskar och är nu 7,5 sökande per le-
digt jobb. Samtidigt lyckades bara 75 procent av våra 
rekryteringsförsök under 2016. I den ökande konkur-
rensen med både det offentliga och det privata behöver 
Östhammars kommun vara mer synlig. Vi måste kunna 
erbjuda en attraktiv och hållbar anställning samt effek-
tiva och tydligare rekryteringsprocesser.

Arbetsmiljö och hälsa
Under 2016 har det systematiska arbetsmiljöarbetet satts 
i fokus, eftersom en god arbetsmiljö är grunden för ett 
hållbart arbetsliv och en välfärd av god kvalité. Arbets-
miljö kommer att fortsätta att vara en nyckelfråga i strä-
van att vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare, och för 
att kunna ha en god ekonomisk hushållning. 

De flesta chefer och skyddsombud, totalt cirka 130 per-
soner, har under 2016 påbörjat en tredagarsutbildning 
i systematiskt arbetsmiljöarbete. Utbildning har plane-
rats och genomförts internt som ett samarbete mellan 
arbetsgivaren och en representant för de fackliga orga-
nisationerna.

Personalekonomisk redovisning

31-/12 2016 Tillsv.
anst

Tillsv. 
anst. som 

årsarb.

Visstid 
anst. som 

årsarb.

Timanst 
som  års-

arb.

Visstid 
+timanst

Övertid 
omräknat 
till årsar-

bete
Totalt kommunen 1 716 1 549 174 169 18 % 31
Barn & utbildning 645 611 82 31 16 % 0,1
Socialförvaltning 708 610 53 124 22 % 19,7
Teknisk förvaltn 159 142 6 10 10 % 3,5
Kommunledning 66 68 9 0 12 % 0,2
Arbete & sysselsättn 78 63 18 2 24 % 0,5
Kultur & fritid 36 31 3 3 16 % 0,9
Bygg & miljö 24 24 4 0 14 % 0,1

Ant årsarbetare
2015 1 701 1 519 159 170 18 % 28
2014 1 663 1 470 123 162 16 % 24
2013 1 700 1 501 149 172 18 % 27
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Under 2016 har kommunfullmäktige tagit beslut om 
riktlinjer som förtydligar vem som har ansvar för att ge-
nomföra olika typer av arbetsuppgifter i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Nämndernas reglementen har också 
förtydligats vad gäller arbetsmiljöansvar.
Sjukfrånvaron i kommunen ökade något under 2016 till 
7,2 %, vilket motsvarar cirka 118 årsarbetare. Långtids-
sjukfrånvaro över 59 dagar har ökat och utgör nu hälften 
av all sjukfrånvaro.
Gruppen kvinnor har en fortsatt högre sjukfrånvaro än 
gruppen män, vilket är en utveckling i hela riket. Totalt 
sett står gruppen kvinnor för cirka 90 procent av sjuk-
frånvaron i kommunen.

Vi ser också att sjukfrånvaro fördelar sig olika på förvalt-
ningarna, dels i genomsnitt, dels könsuppdelat. Olikhe-
terna kan delvis bero på organisatoriska och strukturella 
skillnader mellan kvinnodominerade och mansdomine-
rade verksamheter* *(ref: Arbetsmiljöverkets projektrap-
port Inspektioner av kvinno- och mansdominerad kom-
munal verksamhet, hemtjänst och teknisk förvaltning 
(2014:3))
Förvaltning Sjukfrånvaro %

Kv Man
Barn & utbildning 6,9 2,8
Bygg & miljö 5,7 0,9
Kommunledning 7,8 6,5
Kultur & fritid 8,9 2,6
Socialförvaltning 8,6 5,3
Tekniska 6,6 6,5
Enheten för arbete & 
sysselsättning 8,0 7,9

Östhammars kommun 7,7 4,6
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Risken att bli sjuk är också olika beroende på vilken ål-
dersgrupp man tillhör. I den yngsta åldersgruppen, upp 
till 29 år, har män och kvinnor ungefär lika hög sjukfrån-
varo, men därefter sjunker mäns sjukfrånvaro, medan 
kvinnornas ökar.

Löner och förmåner
Den totala kostnaden för löner, arvoden och övriga er-
sättningar 2016 var 849 mnkr. Av detta gick 596 mnkr till 
löner, 198 mnkr till arbetsgivaravgifter mm och 49 mnkr 
till pensioner. 

Anställda i Östhammars kommun får subventionerad 
friskvård för upp till 1000 kr per år. Under 2016 nyttjade 
2027 personer (1776 kvinnor och 251 män) denna möj-
lighet till en kostnad på 1,9 mnkr. 
2016 års löneöversyn resulterade i en genomsnittlig lö-
neökning på 2,81 % (3,04 % för kvinnor, 2,72 % för 
män). Under året gjordes särskilda satsningar på lärare 
och undersköterskor. Medianlönen per månad omräknat 
till heltidslöner var därmed 25 350 kr för kvinnor och   
29 000 kronor för män. 
Medarbetarundersökning
Under 2016 genomfördes ingen medarbetarundersök-
ning. Istället har samtliga förvaltningar arbetat med för-
bättringar kring fokusområden utifrån 2015 års resultat. 
Nästa medarbetarundersökning kommer att ske under 
hösten 2017.
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Resultaträkning
mnkr

Kommunen
2015

Kommunen
2016

Koncernen
2015

Koncernen
2016

Verksamhetens intäkter not 1 306,1 373,5 449,7 
Verksamhetens kostnader not 2 -1 318,2 -1 375,7 -1 395,0 
Avskrivningar not 3 -57,2 -60,2 -85,4 
Verksamhetens nettokostnader -1 069,3 -1 062,4 -1 030,6 

Skatteintäkter not 4 939,4 969,6 939,4 
Generella Statsbidrag och utjämning not 5 153,2 165,9 153,2 
Finansiella intäkter not 6 1,3 1,3 0,3 
Finansiella kostnader not 7 -4,6 -3,3 -14,4 
Resultat före extraordinära poster o skatter 20,1 71,0 47,9 

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 
Bokslutsdispositioner not 8 0,0 0,0 2,1 
Skatter not 8 0,0 0,0 -10,1 
Årets resultat 20,1 71,0 39,9 

Kassaflödesanalys
mnkr

Kommunen
2015

Kommunen
2016

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 20,1 71,0 
Ökning (+) /minskning (-) av avsättningar not 17 0,3 -2,5 
Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar -3,5 -6,2 
Justering för bokslutsdispositioner o skatt not 8 0,0 0,0 
Koncernmässig justering 0,0 0,0 
Justering för av- och nedskrivningar not 3 57,2 60,2 
Medel från verksamheten före förändring 
av rörelsekapital 74,1 122,5 

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar not 14 -67,1 -17,8 
Ökning (-)/minskning (+) förråd mm not 13 0,6 0,5 
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder not 19 37,6 11,4 

Medel från den löpande verksamheten 45,2 116,7 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar not 9 -1,9 -1,1 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar not 

10,11
-82,8 -79,5 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar not 10, 
11

3,1 6,2 

Omfört till omsättningstillg (expl.fastgh) not 13 0,0 0,0 

Medel från investeringsverksamheten -81,7 -74,4 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Ökn (+)/minskn (-) av övriga långfristiga skulder not 18 54,7 -0,4 
Ökn (-)/minskn (+) av långfristiga fordringar not 12 0,0 0,0 

Medel från finansieringsverksamheten 54,7 -0,4 

ÅRETS KASSAFLÖDE not 15 18,2 41,8 

Likvida medel vid årets början 39,0 57,6 
Likvida medel vid periodens slut 57,2 99,5 
*2015-12-31 var likvida medel i enlighet med not 
15. I kassaflödsanlys 2015 ingick ej behållning på 
plusgirot

Handling C, KS 2017-03-21 
20 av 52



21

Förvaltningsberättelse

Balansräkning
mnkr

Kommunen
2015

Kommunen
2016

Koncernen
2015

Koncernen
2016

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar not 9 3,7 5,1 3,7 
Mark, byggnader och tekniska anläggningar not 10 1 083,6 1 090,6 1 878,6 
   varav pågående byggn prod 75,1 52,8 79,3 
Maskiner o inventarier not 11 57,8 69,9 63,4 
Finansiella anläggningstillgångar not 12 27,7 27,7 5,7 
Summa anläggningstillgångar 1 172,8 1 193,2 1 951,4 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd/exploatering not 13 1,5 1,0 1,6 
Kortfristiga fordringar not 14 158,6 176,3 115,0 
Kassa och bank not 15 57,6 99,5 57,6 
Summa omsättningstillgångar 217,7 276,9 174,2 

SUMMA TILLGÅNGAR 1 390,6 1 470,1 2 125,6 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

SUMMA EGET KAPITAL not 16 640,2 711,2 764,7
   varav resultatutjämningsreserv 22,3 22,3 22,3
   varav årets resultat 20,1 71,0 39,9

AVSÄTTNINGAR not 17
Avsättningar för pension och likn. förpliktelser 31,0 31,0 31,0
Uppskjuten skatt - - 32,3
Övriga avsättningar 13,8 14,1 14,1

Summa avsättningar 44,8 45,1 77,4

SKULDER
Långfristiga skulder not 18 410,0 464,7 914,2 
Kortfristiga skulder not 19 203,9 240,6 369,3 
Summa skulder 613,9 705,3 1 283,5 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 1 278,8 1 390,6 2 125,6 

Poster inom linjen
Borgensåtaganden not 20 549,6 561,5
Pensionsförpliktelser äldre än 1998, inkl löne-
skatt 

not 21 515,3 496,1

Avtalade leasingkontrakt not 22 5,0 3,8
Externa hyresavtal not 22 369,2 364,9
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Fem år i sammandrag

RESULTATRÄKNING  (mnkr) 2012 2013 2014 2015 2016

Intäkter 273,1 287,0 263,2 306,1 373,5 
Kostnader -1 215,1 -1 217,0 -1 218,4 -1 318,2 -1 375,7 
Avskrivningar -50,8 -50,2 -51,8 -57,2 -60,2 
Verksamhetens nettokostnader -992,8 -980,2 -1 007,0 -1 069,3 -1 062,4 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 1 004,4 1 029,9 1 054,9 1 092,6 1 135,4
Finansnetto -3,4 -4,8 -6,1 -3,3 -1,9
Resultat före extraordinära poster 8,2 44,8 41,8 20,1 71,0

Extraordinära intäkter/kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets resultat 8,2 44,8 41,8 20,1 71,0

Nettoinvesteringar (mnkr) 58,9 169,4 257,1 81,8 77,7

BALANSRÄKNING  (mnkr) 2012 2013 2014 2015 2016

Anläggningstillgångar 853,2 970,2 1 145,9 1 172,8 1 193,2
Omsättningstillgångar 190,7 170,9 132,9 217,7 276,9
Summa tillgångar 1 043,9 1 141,1 1 278,8 1 390,6 1 470,1

Eget kapital 533,5 578,3 620,1 640,2 711,2
Skulder och avsättningar 510,4 562,8 658,7 750,4 758,9
Summa skulder och eget kapital 1 043,9 1 141,1 1 278,8 1 390,6 1470,1

FINANSIELLA NYCKELTAL 2012 2013 2014 2015 2016

Resultatets andel av skatteintäkter (%) 0,8 4,3 4,0 1,8 6,3
Verksamhetens nettokostnad av skatteintäkter  (%) 98,8 95,2 95,5 97,8 93,6
Finansnettots andel av skatteintäkter (%) 0,3 0,5 0,6 0,3 0,2
Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar (%) 100 56 40 94 169
Kassalikviditet (%) 82 79 65 90 109
Soliditet (%) 51 51 48 46 48
Soliditet inklusive pensionsåtaganden (%) 2 3 8 10 16

Övrigt
Antal invånare 21 262 21 352 21 374 21 563 21 822
Utdebitering (kr) 21,69 21,69 21,69 21,69 21,69

Eget kapital (kr/inv.) 25 092 27 083 29 012 29 690 32 586
Skulder/avsättningar (kr/inv.) 24 005 26 360 30 818 34 799 34 775
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Noter (mnkr)

Kommunen
2015

Kommunen
2016

Koncernen
2015

Koncernen
2016

Not 1 Verksamhetens intäkter
Verksamhetens intäkter enligt driftredovisningen 655,2 745,2 494,6
  varav reavinst vid avyttring av anläggningstillgångar 3,5 6,2 3,5
  varav jämförelsestörande post, återbetalning AFA 9,2 0,0 9,2
Interna poster kommunen/elimineringar inom koncernen -349,1 -371,7 -44,9

Summa verksamhetens intäkter 306,1 373,5 449,7

Not 2 Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader enligt driftredovisningen -1 667,3 -1 747,4 -1 439,9
Interna poster kommunen/elimineringar inom koncernen 349,1 371,7 44,9

Summa verksamhetens kostnader -1 318,2 -1 375,7 -1 395,0

Not 3 Avskrivningar
Planenliga avskrivningar -57,2 -60,2 -85,4

Summa avskrivningar -57,2 -60,2 -85,4

Not 4 Skatteintäkter
Preliminära skatteintäkter 940,1 974,0 940,1
Slutavräkning föregående år -1,6 0,0 -1,6
Slutavräkning innevarande år, prognos 0,9 -4,4 0,9

Summa skatteintäkter 939,4 969,5 939,4

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning
Utjämningsbidrag för inkomstutjämning 129,7 146,6 129,7 146,6
Strukturbidrag 2,2 2,2
Regleringsbidrag 0,0 -0,7 0,0 -0,7
Generella bidrag 1,6 4,5 1,6 4,5
Regleringsavgift -0,8 -0,8
Kommunal fastighetsavgift 47,8 49,3 47,8 49,3
Kostnadsutjämningsbidrag -8,3 -11,9 -8,3 -11,9
Avgift för LSS utjämning -19,0 -21,9 -19,0 -21,9

Summa generella bidrag och utjämning 153,2 165,9 153,2 165,9

Not 6 Finansiella intäkter
Ränteintäkter 1,3 1,3 0,3
Utdelning aktier och andelar
Övriga finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter 1,3 1,3 0,3

Not 7 Finansiella kostnader
Räntekostnader -4,1 -2,9 -14,0
Övriga finansiella kostnader -0,3 -0,4 -0,2
Nedskrivning av finansiell anläggningstillgång 0,0 0,0 0,0
Räntekostnader pensionsavsättning -0,2 0,0 -0,2

Summa finansiella kostnader -4,6 -3,3 -14,4

Not 8 Skatter och bokslutsdispositioner
Avsättning till periodiseringsfond - - 2,1
Skatt på årets resultat - - -10,1
Justering obeskattade reserver - - 0,0

Summa skatter 0,0 0,0 -8,0

Not 9 Immateriella anläggningstillgångar
Redovisat värde vid årets början 2,6 3,7 2,6
Årets investeringar 1,9 -4,9 1,9
Årets avskrivningar -0,8 6,2 -0,8

Redovisat värde vid årets slut 3,7 5,1 3,7
Avskrivningstid 3-5 år 3-5 år 3-5 år 3-5 år

Linjär avskrivningtid för alla immateriella tillgångar
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Kommunen
2015

Kommunen
2016

Koncernen
2015

Koncernen
2016

Not 10 Mark, byggnader, tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde 1 843,8 1 859,9 2 992,0
Ackumulerade av- och nedskrivningar -760,2 -769,4 -1 113,3
Bokfört värde 1 083,6 1090,6 1 878,6
Avskrivningstider 10-50 år 10-50 år 10-100 år 10-100 år

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar

Redovisat värde vid årets början 1 062,2 1 083,6 1 814,0
Direktbokn. mot eget kapital (byte av redovisningsprincip) 0,0 0,0 0,0
Investeringar 68,6 59,6 142,9
Värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar -3,1 0,0 -8,9
Avskrivningar -44,2 -47,2 -69,8
Överföring från eller till annat slag av tillgång 0,0 -5,5 0,3
Redovisat värde vid årets slut 1 083,6 1 090,6 1 878,6

Not 11 Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde 230,2 181,4 255,6
Ackumulerade av- och nedskrivningar -172,4 -111,5 -192,2
Bokfört värde 57,8 69,9 63,4
Avskrivningstider 3-20 år 3-20 år 3-20 år 3-20 år

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga maskiner och inventarier
Redovisat värde vid årets början 53,4 57,8 58,8
Investeringar 14,3 19,9 15,5
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggnings-
tillgångar

0,0 -0,5 -1,6

Avskrivningar -9,9 -11,3 -9,4
Överföring från eller till annat slag av tillgång 0,0 4,0 0,1
Redovisat värde vid årets slut 57,8 69,9 63,4

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar koncernföretag
Östhammars Industrifastigheter AB 0,6 0,6 - -
Östhammars Vård och Omsorg AB 1,0 1,0 - -
Hargs Hamn AB 16,4 16,4 - -
Grundfondskapital Östhammarshem 4,3 4,3 - -

Summa aktier och andelar koncernföretag 22,3 22,3 - -

Aktier och andelar
Kommuninvest 1,3 1,3 1,3 1,3
Visit Östhammar AB 0,1 0,1 0,1 0,1
Övriga 0,1 0,1 0,5 0,4

Summa aktier och andelar 1,5 1,5 1,9 1,8

Förlagsbevis Kommuninvest 3,8 3,8 3,8 3,8

Bostadsrätter 0,1 0,1 0,1 0,1

Långfristiga fordringar
Ideella föreningar 0,0 0,0 0,0 0,0
Dannemora Förvaltning AB - - 0,0 0,0

Summa långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa finansiella anläggningstillgångar 27,7 27,7 5,7 5,7

Not 13 Förråd
Exploatering bostadstomter 1,5 1,0 1,5
Övriga förråd och lager - - 0,1

Summa förråd 1,5 1,0 1,6

Not 14 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 13,9 14,4 20,4
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 54,0 61,7 54,1
Övriga kortfristiga fordringar 90,7 100,2 40,5

Summa kortfristiga fordringar 158,6 176,3 115,0
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Kommunen
2015

Kommunen
2016

Koncernen
2015

Koncernen
2016

Not 15 Kassa och bank
Plusgiro 0,5 1,7 0,5
Bank 57,2 97,8 57,2

Summa kassa och bank 57,6 99,5 57,6

Not 16 Eget kapital
Ingående balans eget kapital enligt fastställd balansräkning 620,1 640,2 726,8
   varav resultatutjämningsreserv 22,3 22,3 22,3
Effekt på eget kapital Östhammarshem (övergång till K3) 0,0 0,0
Direktbokning mot eget kapital Östhammarshem 0,0 0,0
Eliminering obesk. reserver Hargshamn AB föregående år 0,0 -2,1
Avveckling Räddningstjänsten Norduppland 0,0 0,0
Årets resultat 20,1 71,0 39,9
Summa eget kapital 640,2 711,2 764,6

Not 17 Avsättningar
Avsättning till pensioner
Ingående avsättning 31,0 31,0 31,0
Pensionsutbetalningar -1,5 -1,1 -1,5
Nyintjänad pension 0,3 2,3 0,3
Ränte- och basbeloppsuppräkningar -0,1 0,1 -0,1
Förändring löneskatt 0,0 -0,6 0,0
Övrigt 1,3 -3,5 1,3
Summa utgående avsättning till pensioner 31,0 28,1 31,0
   varav löneskatt 6,0 -5,5 6,0
Del av avsättningen som tryggats genom försäkring 21,7 22,1

Övriga avsättningar
Återställande av deponi
Ingående värde vid årets början 13,8 14,1 13,8 13,8
Nya avsättningar 0,3 0,3 0,3 0,3
Utgående avsättning deponi 14,1 14,4 14,1 14,1
Avsättningen avser återställande av deponi samt efterbehandlingskontroll. Första delen av deponin beräknas täckas 2017 till en 
beräknad utgift om 5,1 mnkr, den andra delen beräknas täckas 2041 tilll en beräknad utgift om 5,1 mnkr
Avsättning obeskattade reserver och uppskjuten skatt
Redovisat värde vid årets början - - 22,6
Tidigare års ej elimininerade obeskattade reserver - - -0,4
Nya avsättningar - - 10,1
Utgående avsättning 0,0 0,0 32,3

Summa övriga avsättningar 14,1 14,4 46,4

Not 18 Långfristiga skulder
Lån i banker och kreditinstitut 420,0 420,0 869,5
Anslutningsavgifter och investeringsbidrag 35,0 38,3 35,0
Medfinansiering Citybanan 4,3 0,6 4,3
Medfinansiering Hargshamnsbanan 2,0 2,0 2,0
Medfinansiering LV 288 0,0 0,0 0,0
Övriga långfristiga skulder 3,4 3,4 3,4

Summa långfristiga skulder 464,7 464,3 914,2

Not 19 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 67,4 80,4 85,2
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 145,3 143,5 152,5
Övriga kortfristiga skulder 27,9 28,1 131,7
   varav  Renhållningsverksamheten 1,0 0,6 1,0 0,6

Summa kortfristiga skulder 240,6 252,0 369,3

Not 20 Borgensåtaganden
Stiftelsen Östhammarshem 523,0 521,5 523,0 521,5
Hargs Hamn AB 33,1 25,0 33,1 25,0
S:a kommunägda företag 556,1 546,5 556,1 546,5

Egna hem och småhus 0,6 0,6 0,6 0,6

Föreningar 4,8 4,8 4,8 4,8

Summa borgensåtaganden 561,5 551,9 561,5 551,9
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Kommunen 
2015

Kommunen 
2016

Not 22 Förpliktelser operationell leasing
Årets avgifter
Leasing 3,2 2,8
Serviceavtal 0,1 0,2
Externa hyresavtal kostnader 40,3 39,6

Summa årets avgifter 43,7 42,5

Framtida avgifter
Leasing 3,8 3,1
   varav förfaller inom ett år 2,2 2,4
   varav förfaller senare än ett år men inom fem år 1,6 0,7
   varav förfaller senare än fem år
Serviceavtal 0,0 0,2
   varav förfaller inom ett år 0,0 0,2
   varav förfaller senare än ett år men inom fem år 0,0 0,0
   varav förfaller senare än fem år 0,0 0,0

Externa hyresavtal  364,9 352,0
   varav förfaller inom ett år 37,8 40,8
   varav förfaller senare än ett år men inom fem år 104,6 111,6
   varav förfaller senare än fem år 222,5 199,6
Summa framtida avgifter 368,7 355,2

Kommunen
2015

Kommunen
2016

Koncernen
2015

Koncernen
2016

”Östhammars kommun har i juni 2009 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida 
förpliktelser. Samtliga 278 kommuner som per 2016-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 
  
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommuner-
na vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel 
som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i 
Kommuninvest ekonomisk förening. 
  
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Östhammars kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2016-12-31 
uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 346 091 313 278 kronor och totala tillgångar till 338 153 308 936 kronor. Kommunens 
andel av de totala förpliktelserna uppgick till 967 994 785 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 944 457 323kronor.

Not 21 Pensionsförpliktelser
Ingående ansvarsförbindelse 515,3 496,1 515,3 515,3
Pensionsutbetalningar -16,9 -17,5 -16,9 -16,9
Nyintjänad pension 3,5 5,0 3,5 3,5
Ränte- och basbeloppsuppräkning -0,9 2,3 -0,9 -0,9
Förändring av löneskatten -3,7 -3,1 -3,7 -3,7
Övrigt -1,2 -2,6 -1,2 -1,2
Summa utgående ansvarsförbindelse 496,1 480,1 496,1 496,1
varav löneskatt 96,9 93,7 96,9 96,9
Del av ansvarförbindelsen som tryggats genom försäkring 0 0 0 0

Utredningsgrad 96% 96% 96% 96%

Antal visstidsförordnanden
Politiker 3 3 3 3
Tjänstemän 0 0 0 0
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Förvaltningsberättelse

Allmänna redovisningsprinciper
Kommunen följer i huvudsak den kommunala redo-
visningslagen (KRL), samt de rekommendationer som 
lämnats av Rådet för kommunal redovisning. Resultat-
räkning, balansräkning, finansieringsanalys och noter 
redovisas i mnkr med en decimal varför avrundningsav-
vikelser kan förekomma.   

Intäkter
Enligt rekommendation RKR 18 ska från 2010 investe-
ringsbidrag och anslutningsavgifter tas upp som en för-
utbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder 
och periodiseras över anläggningarnas respektive nytt-
jandeperiod. Östhammars kommun följer från och med 
2011 denna rekommendation 

Anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier med en ekonomisk livslängd 
överstigande 3 år eller med en anskaffningskostnad över-
stigande den av RSV fastställda gränsen för direktavskriv-
ning, aktiveras i balansräkningen. För kommunen gäller 
beloppsgränsen för direktavskrivning 22 tkr.
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för 
den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning 
baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt rest-
värde. Investeringsbidrag som erhållits före 2011 reduce-
rar anläggningstillgångens anskaffningsvärde. Tillgången 
värderas i dessa fall till nettoanskaffningsvärdet vilket 
ligger till grund för planenlig avskrivning.
Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en be-
dömning av tillgångens nyttjandeperiod, viss vägledning 
finns i SKL:s förslag till avskrivningstider.  

Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider:
Datorer och servrar   3-5 år
Övriga maskiner och inventarier  5-20 år
Bilar    5-10 år
Verksamhetsfastigheter   10-33 år
Fastigheter för affärsverksamhet  20-33 år
Markanläggningar   20-50 år
Immateriella anläggningstillgångar  3-5 år
Aktier, andelar, bostadsrätter och mark avskrivs inte.
Komponentavskrivningar har tillämpats till en del under 
2016. Det är ett omfattande arbete att anpassa kommu-
nens anläggningar till komponentuppdelning.
I kommunen påbörjas avskrivning av anläggningstill-
gångar månaden efter färdigställandet. Ränta påföres 
månaden efter att investeringsutgiften skett. Internrän-
tan för 2016 är 2,5%.
Kommunen använder huvudmetoden för redovisning av 
lånekostnader, d.v.s. lånekostnaderna belastar resultatet 
för den period de hänför sig till. Samtliga lånekostnader 
har kostnadsförts. 

Leasing
Enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommenda-

tion nr 13.1 har kommunen upplysningsplikt om opera-
tionella och finansiella leasingavtal. Samtliga leasingavtal 
redovisas enligt reglerna för operationell leasing. Ope-
rationell leasing innebär att leasingavgiften kostnadsförs 
löpande.

Pensionsskuld
Pensionsskulden är den beräknade framtida skuld som 
kommunen har till arbetstagare och pensionstagare.  
Den samlade pensionsskulden återfinns under raderna 
avsättningar för pensioner, kortfristiga skulder och un-
der raden ”pensionsförpliktelser” som inte har upptagits 
bland skulder och avsättningar.  Denna rad ligger under 
ansvarsförbindelse utanför balansräkningen.  Förpliktel-
ser för pensionsåtagande för anställda i kommunen är 
beräknade enligt RIPS07. 
Pensionskostnader för intjänad individuell del redovisas 
som upplupen kostnad i bokslutet. Den individuella de-
len betalas till Skandia året efter intjänandeåret. Under 
ansvarsförbindelse finns de pensionsförpliktelser som 
tjänats in av arbetstagare och pensionstagare före 1998.
Enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommenda-
tion nr 2.1 ska kommunen redovisa pensionsförpliktel-
ser till förtroendevald enligt pensionsreglemente som 
ansvarsförbindelse och avsättning. Kommunen har 2016 
tre förtroendevalda som uppfyller kriterierna och ingår i 
beräkningen för avsättning och ansvarsförbindelsen.

Återställningskostnader
Åtagandet för återställande av kommunens deponi är 
från och med 2012 redovisade enligt Rådet för kommu-
nal redovisnings rekommendation nr 10.2. Övergången 
har redovisats som en förändrad redovisningsprincip 
med bokning emot eget kapital.

Bidrag till infrastrukturella investeringar
Enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommenda-
tion 6.2 har kommunen valt att redovisa bidrag till infra-
strukturella investeringar som en direkt kostnad i resul-
taträkningen.  

Tillämpade redovisningsprinciper
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Kommunens verksamhet

Östhammars kommun använder en modell för 
beskrivning och analys av kommunens verk-
samhet. Följande fem perspektiv beskrivs och 
problematiseras; måluppfyllelse, årets viktiga 
händelser, prestationer och kvalitet, ekono-
miskt resultat och årets verksamhet i ett fram-
tidsperspektiv.

Verksamheten, kommunens mål
Östhammars kommun erhåller årligen avgifter, skattein-
täkter och statsbidrag. För dessa ska kommunen utföra 
lagstadgad verksamhet, men också frivillig kommunal 
verksamhet. Detta är den stora skillnaden mot ett privat 
företag. För en kommun är pengar ett medel för att ska-
pa en verksamhet. För ett företag är det tvärtom, verk-
samheten är medel och pengar eller ekonomisk vinst är 
målet.
Detta förklarar varför det är viktigt att försöka skapa 
modeller för att kunna mäta och utvärdera den verksam-
het som kommunen utför. Kommunen ska ha en god 
ekonomisk hushållning, och när detta mål är uppnått be-
hövs inte mer pengar i kassan utan då handlar det om att 
leva upp till de verksamhetsmål som sätts, dels av kom-
munen, dels av lagar och förordningar.

Fem viktiga perspektiv
För att kunna följa och utvärdera verksamheten krävs 
olika modeller, mer eller mindre avancerade.  Östham-
mars kommun använder en modell som fokuserar på 
fem perspektiv, nämligen måluppfyllelse, årets viktiga 
händelser, prestationer och kvalitet, ekonomiskt resultat 
och årets resultat i ett framtidsperspektiv.

Måluppfyllelse
Under detta perspektiv redovisas hur nämnden har lyck-
ats uppfylla de av fullmäktige och nämnden/förvaltning-
en fastställda mål.  Målen kan delas in i övergripande mål 
och delmål. En diskussion sker också i vissa nämnder 
hur man har lyckats leva upp till de lagar, förordningar 
och planer som berör nämndens verksamhet. Ett sådant 
exempel är hur barn- och utbildningsnämnden har lyck-
ats svara upp mot skolplanen.

Årets viktiga händelser
Här redovisas de viktiga händelser som har inträffat un-
der året inom nämndens verksamhetsområde. Det kan 
gälla både drift- och investeringssidan. Exempel är start 
av ett nytt sjukhem, nya platser i barnomsorgen etc. En 
fokusering sker på verksamhetsförändringar under året.

Prestationer och kvalitet
Här redovisas eventuella förbättringar och försämringar 
avseende nämndens kvantitativa och kvalitativa resultat. 
När det gäller det kvalitativa resultatet handlar det oftast 
om att försöka beskriva eventuella upplevda kvalitetsför-
ändringar då det oftast inte finns tillgängliga nyckeltal. 
Det är dock viktigt att beskriva detta då det ger oss ett 
förhållningssätt till verksamheten som blir mer flerdi-
mensionell.

Ekonomiskt resultat
Här redovisas en ekonomisk analys av verksamheten. 
Det innebär både en analys av nämndens resultaträkning 
och enskilda verksamhets- eller organisationsområden. 
Väsentliga avvikelser, positiva som negativa, lyfts fram 
och kommenteras. En koppling görs mot måluppfyllelse 
och viktiga verksamhetsförändringar. Här beskrivs också 
på ett översiktligt sätt nämndens investeringsutfall.

Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv
Under denna rubrik diskuteras årets resultat ur ett fram-
tidsperspektiv. Vad har nämnden lärt sig av året som 
gått?  Har den t ex funnit nya former för att bedriva 
någon verksamhet och vad innebär det i så fall för fram-
tiden?

Modell för analys av verksamheten

Handling C, KS 2017-03-21 
28 av 52



29

Kommunens verksamhet

Resultaträkning
mnkr 2014 2015 2016
Intäkter 53,5 52,4 63,7
Kostnader -161,9 -162,1 -172,5

varav personalkostn -65,8 -66,6 -68,6
varav lokalkostn -4,3 -4,4 -4,3

Nettokostnader -108,4 -109,7 -108,8
Budget -110,7 -109,0 -113,1
Årets resultat 2,3 -0,7 4,3

Verksamhetsområde
mnkr Årsbudget Utfall Avvikelse
Politik -7,5 -7,1 0,4
Stab -10,5 -8,7 1,8
Strategienhet -4,7 -3,8 0,9
Ledn- o verksamhetsstöd -25,7 -24,0 1,6
Räddningstjänstnämnd -22,6 -22,9 -0,3
IT-kontor -12,9 -13,1 -0,2
EAS -18,7 -19,1 -0,5
Tillväxtkontor -10,5 -10,0 0,5
Summa -113,1 -108,8 4,3

Nettoinvesteringar 18,0 10,5 7,5
Stab och politik 15,0 7,9 7,1
Ledn- o verksamhetsstöd 0,0 0,1 -0,1
IT-kontor 2,5 2,5 0,0
EAS 0,5 0,0 0,5

Måluppfyllelse
Syftet med Kommunledningsförvaltningen är att till-
handahålla såväl strategiskt som administrativt stöd till 
kommunens samtliga förvaltningar och till de förtroen-
devalda.
För kommunstyrelsens del läggs tonvikten på målområ-
dena: hög tillgänglighet, attraktivitet som arbetsgivare, 
minskad miljöpåverkan, gott företagsklimat och ökade 
förutsättningar för delaktighet.
Mätningar visar att tillgängligheten och bemötandet i 
kommunens kundtjänst är god. Verksamheten har ex-
panderat till att numera omfatta alla kommunens för-
valtningar.
Vår attraktivitet som arbetsgivare måste stärkas för att 
kompetensförsörjningen framöver ska säkras. Nyckel-
talsinstitutets index för attraktivitet och jämnställdhet, 
baserat på kommunens verksamhetsstatistik, är ännu inte 
klart för 2016. Utfallet 2015 är nedslående, vilket gör att 
två av tre styrtal i dagsläget inte uppnås.
Flera naturvårdsprojekt slutfördes under året, dock 
sjönk kommunen i Miljöaktuellts ranking.
Beträffande delaktighet uppnås inte målet. En rad insat-
ser har genomförts, såsom exempelvis nyhetsflöde på 
webben och utställning av översiktsplanen. Inte heller 
målet för gott företagsklimat uppnåddes.

Årets viktiga händelser
- Mark- och miljödomstolens kungörelse av ansökan om 
slutförvar av använt kärnbränsle, vilket innebär att kom-
munen går in i ett nytt skede i prövningsprocessen.
- Rekordhögt antal nyanlända flyktingar som ledde till 
akut bostadsbrist. En förvaltningsövergripande arbets-
grupp tillsattes med uppdraget att verka för att kommu-
nen ska klara av sina åtaganden i bostadsanvisningslagen 
och samtidigt balansera Socialförvaltningens behov av 
bostäder.
- Under året har kommunfullmäktige bland annat antagit 
Översiktsplan 2016, jämställdhetsstrategi, nya riktlinjer 

för systematiskt arbetsmiljöarbete, nya miljömål, policy 
för hållbar utveckling samt ny informations- och säker-
hetspolicy.
- Införandet av förvaltningsmodellen pm3 påbörjades. 
Upphandlingen av en länsgemensam e-tjänsteplattform 
och implementeringen av kommunens nya ekonomisys-
tem slutfördes.
- Antalet deltagare inom Daglig verksamhet ökade med 
8 procent och hade det högsta antalet någonsin under de 
tjugo år LSS-lagen funnits.

Prestationer och kvalitet
Kommunen har instiftat både ett kvalitetspris och ett ut-
vecklingspris för att uppmärksamma, premiera och upp-
muntra givande insatser inom den kommunala verksam-
heten. Priserna har rönt mycket positiv uppmärksamhet. 
Prestationerna som belönas med utvecklingspriset ska 
utgå från medborgarbehov och vara kopplade till kom-
munfullmäktiges mål.
I syfte att stärka infrastrukturen, vilket är en förutsätt-
ning för kravet på en ökande digitalisering, har flera 
satsningar inom IT-området genomförts. Diskussioner 
för bättre kvalitetsstyrningen med stöd av ett förbättrat 
ledningssystem har initierats under året.
Kommunstyrelsens internkontrollplan ska säkerställa 
en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet där 
tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer följs. Arbetet 
omfattar en risk- och väsentlighetsanalys inklusive åtgär-
der och uppföljning, något som betonades i den nya me-
todiken som implementerades 2016. 

Ekonomiskt resultat
Verksamheten visar ett överskott på 4,3 mnkr.

Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv
Viktiga utmaningar under 2017 blir att tydliggöra kom-
munstyrelsens stödjande roll gentemot kärnverksam-
heterna och kraftsamla för att skapa ett kommunöver-
gripande stöd i kvalitetsarbetet med tydlig planering, 
uppföljning, analys och utveckling.

Kommunstyrelsen
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Kommunens verksamhet

Att tillhandahålla effektiva och verksamhetsstödjande 
tjänster inom samtliga Kommunledningsförvaltningens 
områden blir avgörande för att klara måluppfyllelsen 
när krav och förväntningar ökar samtidigt som både de-
mografin och det osäkra geopolitiska läget påverkar vår 
ekonomi negativt. Slutförvarsfrågan och nya regionala 
samarbeten är andra utmaningar.
Framöver finns ett ökat behov av att satsa på hållbarhet 
ur flera aspekter - arbetsgivare, tillväxt och socialt - för 
att stärka kommunen inför framtiden. Styrningen och 
kvalitetsarbetet blir allt viktigare.

Handling C, KS 2017-03-21 
30 av 52



31

Kommunens verksamhet

Resultaträkning
mnkr 2014 2015 2016
Intäkter 0,4 0,4 0,4
Kostnader -0,5 -0,4 -0,4

varav personalkostn -0,2 -0,2 -0,2
varav lokalkostn 0,0 0,0 0,0

Nettokostnader -0,1 0,0 0,0
Budget 0,0 0,0 0,0
Årets resultat -0,1 0,0 0,0

Lokala säkerhetsnämnden

Verksamhetsområde
Den lokala säkerhetsnämndens uppgifter framgår av 
kärntekniklagen (SFS 1984:3) §§ 19 - 21 och instruk-
tionen för lokala säkerhetsnämnder (SFS 2007:1054). 
Nämnden ska följa säkerhets- och strålskyddsarbetet och 
inhämta information om planerat eller utfört säkerhets- 
och strålskyddsarbete vid de kärntekniska anläggningar-
na i Forsmark, inhämta information om planeringen av 
beredskapen mot kärnenergiolyckor vid anläggningarna 
samt sammanställa materialet och informera allmänhe-
ten om det.
Företagen som har kärntekniska anläggningar i Fors-
mark är Forsmarks kraft-grupp AB (FKA) och Svensk 
Kärnbränslehantering AB (SKB).

Årets viktigaste händelser
Lokala säkerhetsnämnden har under året haft samman-
träden i februari, april, maj, september och november. 
Sammanträdet i april var öppet för allmänheten och ägde 
rum i Tobo i Tierps kommun. Sammanträdet i septem-
ber var också öppet för allmänheten och hölls i Östham-
mar.
Aktörerna inom verksamhetsområdet har under året in-
formerat lokala säkerhetsnämnden om följande.

Forsmarks Kraftgrupp AB
- Sammanfattning av driftåret 2015
- Aktuella drift och säkerhetsfrågor
- Information om årets revisionsavställningar
- Strålskyddsmydighetens beslut om tillståndsvillkor för 
samtliga kärnkraftverk kopplat mot fysiska skyddet
- FKA:s arbete med åtgärder för att uppfylla temporära         
  krav till 2017 och permanenta krav till 2020
- Drift och säkerhet under 2016
- Arbetet med ett nytt system för oberoende härdkylning
Svensk Kärnbränslehantering AB
- Investeringar pågående och slutförda projekt 2016
- Att m/s Sigrid gått på grund
- Tillståndsprövning KBS 3
Förutom information från de lokala aktörerna har Strål-
säkerhetsmyndigheten informerat om deras granskning 
av ansökningarna för kärnbränsleförvaret. 
Den samlade strålsäkerhetsvärderingen 2016 i Forsmark 
September. Regeringsuppdrag om översyn av bered-
skapszonen kring kärnkraftsanläggningen i Forsmark
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Kommunens verksamhet

Teknisk förvaltning

Måluppfyllelse
Förvaltningen arbetar mot kommunfullmäktiges prio-
riterade mål. Förvaltningen tillhandahåller ändamålsen-
liga lokaler för de olika kommunala verksamheterna där 
kontinuerliga avstämningsmöten borgar för fortsatt än-
damålsenlighet. Förvaltningen arbetar med förbättrade 
underhållsplaner för våra verksamhetslokaler. Förvalt-
ningen tillhandahåller fastigheter med god energihushåll-
ning. Förvaltningen underhåller kommunala gator, vägar, 
gång- och cykelvägar samt parker. Förvaltningen lagar 
ekologisk och näringsriktig kost till förskola, skola och 
äldreomsorg. Kommunens fastigheter städas på ett ef-
fektivt sätt och städningen håller en hög kvalitet.

Årets viktiga händelser
Entreprenörer har antagits för både den nya skolan i 
Östhammar och för det nya kulturhuset / huvudbiblio-
teket. Kommunhuset i Östhammar har genomgått vär-
me- och ventilationsombyggnad. Bytet av värmesystem 
medför att uppvärmningen av kommunhuset kommer 
att ske på ett mer miljövänligt sätt med närvärme i stället 
för direktverkande el.

Prestationer och kvalitet
Kommunen har under tidsperioden 2008 – 2016 mins-
kat sin energiförbrukning med 18% vilket dock är lägre 
än måltalet 20%. Andelen ekologiska livsmedel ökar 
kontinuerligt. För 2015 var andelen 19% och för 2016 
var andelen 24% (måltal 25%).

Ekonomiskt resultat
Den skattefinansierade verksamheten uppvisar ett över-
skott om knappa 5,9 mnkr. Förvaltningen har under året 
sålt betydligt mer tomtmark jämfört med budget vilket 
resulterat i ett överskott om 5,3 mnkr. Kostnaderna för 
snöröjning var 1,9 mnkr lägre än budget. Bostadsanpass-
ningsbidragen var 1 mnkr lägre budget. Kostnaderna för 
löpande fastighetsunderhåll var 3 mnkr högre än budge-
terat och förvaltningen har betalat 1 mnkr till Gästrike 
Vatten för omställningskostnader.

Investeringar
Renovering av förskolan Diamanten pågår. Östhammars 
kommun, genom Tekniska förvaltningen, står inför tre 
stora investeringsprojekt; Nya skolan i Östhammar, Kul-
turhuset Storbrunn och upprustning av Gimo simhall. 
Mycket tid och resurser kommer att bindas upp under 
projekttiden.

Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv
Kommunfullmäktiges beslut att överföra VA-verksam-
heten till Gästrike Vatten kommer i viss mån även påver-
ka Tekniska förvaltningens skattefinansierade verksam-
het. Det kollektivavtal som tecknades mellan Kommunal 
och SKL under våren 2016 innehåller tydliga mål om att 
införa heltid som norm. Lokala parter ska processa fram 
handlingsplaner som ska vara klara senast 2017. Majori-
teten av förvaltningens personal är anställd inom städ- 
eller måltidsenheten och omfattas därigenom av detta 
avtal. Den statusbesiktning av kommunens simhallar 
som gjordes hösten 2014 visar på att det finns behov av 
upprustning även vid badet i anslutning till Frösåkershal-
len. En allt större inriktning mot ekologiska och närpro-
ducerade råvaror ökar kostnaderna för måltidsverksam-
heten. Behov finns att ta fram detaljplanelagd mark för 
försäljning av tomter, framförallt finns en ökad efterfrå-
gan i Alunda. Den antagna gång- och cykelvägsplanen 
gör att förvaltningen kan börja arbeta aktivt med nya 
projekt. 

Resultaträkning
mnkr 2014 2015 2016
Intäkter 226,2 236,8 237,3
Kostnader -258,6 -278,2 -278,4

varav personalkostn -53,6 -54,9 -57,1
varav lokalkostn -40,4 -40,1 -39,4

Nettokostnader -32,4 -41,4 -41,1
Budget -42,3 -43,0 -47,0
Årets resultat 9,9 1,6 5,9

Verksamhetsområde

mnkr Årsbudget Utfall
Avvi-
kelse

Fysisk, teknisk plan -10,0 -8,4 1,6
Gator och vägar -21,9 -18,8 3,1
Parker -5,5 -5,7 -0,2
Bostadsanpassn.bidr. -3,0 -2,0 1,0
Näringsliv o bostäder -2,9 -0,4 2,5
Lokaler, verksamhets -3,7 -5,8 -2,1

Summa -47,0 -41,1 5,9

Nettoinvesteringar 111,9 49,3 62,7
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Måluppfyllelse
VA-verksamheten har haft en hög leveranssäkerhet av 
dricksvatten och uppkomna läckor har kunnat lagas 
inom rimlig tid. En kommunjämförelse av VA-taxan har 
genomförts. Arbetet med att säkra en god tillgång på vat-
ten för framtida behov pågår men behöver intensifieras.

Årets viktiga händelser
Kommunfullmäktige har fattat beslut om att överföra 
VA-verksamheten till Gästrike Vatten. Två nya dricksvat-
tenbrunnar har borrats vid Kyrkholmen, Österbybruk. 
Detta vattentillskott har inneburit att vatten ej längre 
behöver transporteras till Österbybruk. Under senhös-
ten uppstod vattenbrist i Alunda varpå vatten behövde 
transporteras in från Gimo och Uppsala. En konsult har 
upphandlats för att ta fram en lösning för hur vattenför-
sörjningen i Alunda kan utökas/förbättras på kort sikt. 
I uppdraget ligger även att ta fram en vattenförsörjning 
för framtiden. Vattenskyddsområde och nya vatten-
skyddsföreskrifter är under framtagande för Börstils och 
Eds vattentäkter. Den tekniska våtmarken vid Karön är 
under utvärdering. Ett planerat ledningsunderhåll har av-
slutats vid Hagagatan, Öregrund.

Prestationer och kvalitet
Förslag till nya skyddsbestämmelser för vattenskydds-
områden har tagits fram. Östhammars kommun har 
deltagit i undersökningen Kritik på teknik. 76% av kom-
muninvånarna är nöjda eller ganska nöjda med vattnets 
kvalitet (90% i deltagande kommuner).

Ekonomiskt resultat
Verksamheten uppvisar ett resultat om + 0,7 mnkr (bud-

get + 1,1 mnkr). Verksamheten hade under första kvar-
talet höga kostnader för transport av vatten till Österby-
bruk. Vattentransporter till Alunda belastade resultatet 
under senhöst/vinter. Verksamheten har levererat en 
större mängd debiterbart vatten än vad som budgeterats; 
något som ökat intäkterna med 0,7 mnkr. Kostnaderna 
för planerat underhåll var 1,2 mnkr lägre än budget.

Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv
Beslutet att överföra VA-verksamheten till Gästrike 
Vatten kommer att medföra en rad arbetsinsatser, såväl 
administrativa som tekniska, för att harmonisera med 
Gästrike Vattens struktur och arbetssätt. Den beslutade 
VA-strategin kommer på sikt att medföra stora inves-
teringar för utbyggnad av ledningsnätet. Utbyggnaden 
kommer innebära att stora investeringar behöver göras 
för att långsiktigt klara kapaciteten i såväl vattenverk 
som reningsverk. Under kommande år är investeringar 
nödvändiga för att säkra tillgången till råvatten samt för 
modernisering av vattenverken.

Teknisk förvaltning
VA verksamhet

Resultaträkning
mnkr 2014 2015 2016
Intäkter 33,3 36,1 38,8
Kostnader -33,3 -36,1 -38,8
    varav personalkostn -6,3 -6,1 -5,4
    varav lokalkostn -0,1 -0,1 0,0
Nettokostnader 0,0 0,0 0,0
Budget 0,0 0,0 0,0
Årets resultat 0,0 0,0 0,0

Års-
budget

Utfall Avvi-
kelse

Nettoinvestering  mnkr 9,3 3,1 6,1

Balansräkning
tkr 2015 2016
TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar 146 337 166 345
Summa anläggningstillgångar 146 337 166 345

Kortfristiga fordringar -528 402
Summa omsättningstillgångar -528 402

SUMMA TILLGÅNGAR 145 809 166 747

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Balanserad vinst - avräkningskonto -1 169 -1 139
Årets resultat 1 120 666
SUMMA EGET KAPITAL -49 473

Skuld Östhammars kommun 124 938 139 789
Anslutningsavgifter o inv.bidrag 17 095 23 743 
Summa långfristiga skulder 142 033 163 552

Upplupna kostn. och förutbet. intäkter 1 888 3 668
Summa kortfristiga skulder 1 888 3 668
SUMMA SKULDER 3 776 3 668

SUM EGET KAP. O SKULDER 145 809 167 747
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Måluppfyllelse
Andelen avfall som återvinns ökar, från 25% för 2014 
till 30% för 2015, men når ännu ej kommunfullmäktiges 
mål som för 2016 är 35%

Årets viktiga händelser
En grundförutsättning för att bevara åkermarkens pro-
duktionsförmåga är att man ersätter den växtnäring som 
försvinner genom grödor och djur. En stor del av den 
fosfor som försvinner från åkermarken återfinns i av-
loppsreningsverkens slam. Verksamheten har sökt och 
blivit beviljad LOVA bidrag från Länsstyrelsen för att 
minska denna problematik. Projektets syfte är att iord-
ningsställa en anläggning för att ta emot och hygienisera 
slam från källsorterat avlopp. Det hygieniserade slammet 
ska sedan spridas på åkermark för att återföra fosfor 
och kväve till produktiv mark. Målet med projektet är 
att skapa möjlighet för kretslopp samtidigt som det, i en 
förlängning, kan minska utsläppet av fosfor och kväve 
från små avlopp till Östersjön. Utplaceringen av brun-
tunnor för insamling av matavfall närmar sig sitt slut; ett 
hundratal tunnor återstår att ställa ut. En ny lastmaskin 
har handlats upp och samtidigt har en äldre avyttrats

Prestationer och kvalitet
Den totala mängden avfall är ungefär den samma som 
tidigare år. Den totala mängden matavfall som samlades 
in under 2015 var 186 ton och under 2016 var det to-
tala mängden 384 ton. Uppskattning är att insamling av 
matavfall ska generera c:a. 700 ton per år då systemet är 

implementerat fullt ut.

Ekonomiskt resultat
Renhållningsverksamheten uppvisar ett underskott om 
-0,4 mnkr (budgeterat resultat – 0,6 mnkr). Verksamhe-
ten har under året haft högre intäkter från verksamhets-
avfall, + 1,4 mnkr. Underhålls- och renoveringsarbeten 
på avfallsanläggningen Väddika har belastat resultatet 
med 1,1 mnkr. Kostnaderna för hushållsinsamling blev 
1,0 mnkr högre än budget.

Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv
Förhållandevis lite plast återvinns i Östhammars kom-
mun. Som ett komplement till förpackningsindustrins 
insamling av plast, genom producentansvaret, planerar 
verksamheten att börja insamling av så kallad kommun-
plast vilket innefattar bl.a. backar, balkonglådor, hinkar, 
leksaker samt husgeråd av plast. En observerad brist är 
att relativt mycket wellpapp slängs i fraktionen bränn-
bart. Verksamheten planerar att börja erbjuda alla kom-
munala verksamheter separat insamling av wellpapp. 
Som ett sätt att öka möjligheten för fler företag att vara 
med och räkna, och därigenom förbättra konkurrensen, 
vid kommande upphandling av transport av brännbart 
material från Väddika så kommer ett antal containrar att 
handlas upp. Arbetet med att öka mängden hushållsav-
fall som återvinns, snarare än att det går till förbränning, 
kommer att fortsätta.

Teknisk förvaltning
Renhållningsverkets verksamhet

Resultaträkning
tkr 2014 2015 2016
Intäkter 31,5 35,9 37,9

Kostnader -31,5 -35,9 -37,9
     varav personalkostn -3,7 -3,6 -3,7
     varav lokalkostn 0,0 0,0 0,0
Nettokostnader 0,0 0,0 0,0
Budget 0,0 0,0 0,0
Årets resultat

Årsbud-
get

Utfall Avvi-
kelse

Nettoinvestering mnkr 2,3 1,6 0,7

Balansräkning
tkr 2015 2016
TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgånar 17 011 15 865
Långfr fordr - Östhammars kommun 0 0
Summa anläggningstillgångar 17 011 15 865

Kortfristiga fordringar 171 489
Summa omsättningstillgångar 171 489

SUMMA TILLGÅNGAR 17 182 16 354

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Balanserad vinst - avräkningskonto 1 054 973
Årets resultat -515 -384

SUMMA EGET KAPITAL 539 588

Avsättning deponi 14 098 14 442
Summa avsättning 14 098 14 442
Upplupna kostn o förutbetalda int. 776 1 323
Summa kortfristiga skulder 776 1 323

Långfr skuld - Östhammars kommun 1 769 0
Summa långfristiga skulder 1 769 0

SUM SKULDER O AVSÄTTN 16 643 15 765

SUMMA EGET KAPITAL, AVS. 
OCH SKULDER 17 182 16 353
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Resultaträkning

mnkr 2014 2015 2016
Intäkter 10,1 13,2 14,7
Kostnader -14,7 -17,5 -20,8

varav personalkostn -11,4 -13,5 -14,9
varav lokalkostn -0,4 -0,5 -0,5

Nettokostnader -4,6 -4,2 -6,1
Budget -4,4 -5,3 -6,6
Årets resultat -0,2 1,1 0,5

Verksamhetsområde

mnkr Årsbudget Utfall Avvikelse
Nämnd -0,8 -0,7 0,0
Kartverksamhet -1,1 -0,5 0,7
Bygglovsverksamhet 0,6 -0,1 -0,7
Planeringsverksamhet -1,6 -0,9 0,7
Miljö- o hälsoskydd -3,7 -3,9 -0,2
Summa -6,6 -6,1 0,5

Nettoinvesteringar 1,6 0,7 0,9

Årets viktiga händelser
- Flygfotografering av Östhammars kommuns tätorter 
samt kust.
- Omarbetning av taxor för miljöbalken och alkoholtill-
synen.
- Två tjänster har skapats – Kartingenjör och ytterligare 
en planarkitekt.
- PBL-utbildning hålls för nämnd och berörda inom 
kommunen.
- Övertagande av försäljningstillstånd (alkohol, tobak, 
läkemedel).
- Flytt tillbaka till kommunhuset.

Prestationer och kvalitet
- Utökat samarbete mellan Östhammar Direkt och led-
ningen.
- Stor personalomsättning vid bygglovsverksamheten, 
medförde längre handläggningstider en period.
- Övertagande av försäljningstillstånd, vi är nu i ett upp-
lärningsskede som leder till sänkt inspektionstakt på livs-
medelstillsynen.
- Ökad ärendemängd och övertagande av ny verksamhet 
har lett till ökad belastning på administrationen vilket le-
der till förlängda handläggningstider totalt sett, samt en 
överbelastad administrativ enhet.
- Operativ strandskyddstillsyn genomförd.
- Ny modell för tillsyn enligt miljöbalken inledd. Vi ut-
bildar företag i egenkontroll, som sedan granskas vid 
tillsyn.
- Vi har slutfört tidigare avloppsinventeringsärenden.
- Vidareutbildning för planarkitekters kunskaper i pro-
grammet CAD.
- Utveckling har skett av avloppsinventeringsappen

Ekonomiskt resultat
Årets positiva resultat beror främst på detaljplaneverk-
samhetens ökade intäkter, då vi nu tagit in de kostnader 
vi legat ute med under tidigare år. Även kartverksam-
heten har högre intäkter än budgeterat. Vi har dock ett 
stort intäktsbortfall. 440 tkr för bygglov p.g.a. en övervä-
gande del enklare ärenden jämfört med tidigare år, samt 
330 tkr på miljö- och hälsoskydd som till stor del beror 
på att avloppsinventeringen inte nått planerad nivå och 
annan planerad tillsyn har behövt prioriteras. Alkoholtill-
synens kostnadstäckning är låg under 2016.

Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv
- Då antalet ärenden och tillsyn årligen ökar ser vi ett 
behov av att stärka upp med mer administrativ personal.
- Vår ambition är att införa nya och omarbetade taxor för 
miljöbalkens område.
- Flygfotograferingen kommer att ge ett uppdaterat kart-
material.
- Modellen för att jobba digitalt i fält kommer även att 
användas inom andra tillsynsområden, vilket sammanta-
get kommer att öka effektiviteten och korta handlägg-
ningstiderna.
- Fortsatta utbildningsinsatser för politiker ger ökad 
trygghet i beslutsfattande.
- Utökat samarbete för miljöskyddstillsyn mellan Öst-
hammars, Tierps och Älvkarleby kommun med syftet att 
skapa erfarenhetsutbyte lokalt.
- Regional miljösamverkan. Gemensam tillsyn. (30-40 
kommuner).
- För att på längre sikt kunna rekrytera och behålla kom-
petent personal behövs modernare arbetsmetoder och 
en flexiblare syn på var och hur arbete ska bedrivas.
- I regionen råder brist på personal inom vårt special-
område.

Bygg- och miljönämnden
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Resultaträkning
mnkr 2014 2015 2016
Intäkter 12,8 11,0 11,6
Kostnader -42,8 -42,0 -43,8

varav personalkostnad -15,1 -14,8 -14,7
varav lokalkostn -8,6 -11,6 -11,0

Nettokostnader -30,0 -31,0 -32,2
Budget -29,8 -32,9 -33,9
Årets resultat -0,2 1,8 1,7

Måluppfyllelse
Kultur- och fritidsnämnden prioriterar två av kommun-
fullmäktigemålen under 2016.
Det första målet är KF 3: Östhammars kommun ska vara 
en kommun där invånarna upplever ökade förutsättning-
ar för delaktighet följs upp vart tredje år med hjälp av 
ungdomsenkäten LUPP. Nästa gång nämnden genomför 
enkäten är hösten 2017.
Det andra målet är KF 6: Östhammars kommun ska vara 
en attraktiv kommun där befolkningen trivs och antalet 
invånare kontinuerligt ökar. Nämnden har under KF:s 
mål 6 ett eget mål som nämnden följer upp. Målet är: 
Östhammars kommuns invånare ska ha tillgång till ett 
mångsidigt kultur- och fritidsliv som de är nöjda med. 
Detta uppnår nämnden genom att ha generösa öppet-
tider på biblioteken och sim- och sporthallar och att till-
sammans med Upplandsstiftelsen skapa goda möjlighe-
ter för alla att idka friluftsliv både i skog och i skärgården 
samt att tillsammans med föreningslivet skapa förutsätt-
ningar för aktiviteter och verksamheter som kommu-
nens invånare kan delta i.
Nycketalen Nöjd regionsindex för fritid och Nöjd med-
borgarindex för kultur och fritid mäts varje år av SCB. 
Nämnden når inte upp till målet för 2016. Resultatet har 
även sjunkit i jämförelse med 2015 och största skillnaden 
är NMI, dvs det medborgare upplever eller tycker om 
kommunens egen verksamhet. Vid en djupare analys kan 
man se att männen är mindre nöjda än kvinnorna och att 
medborgare i åldern mellan 18 – 24 år och 35 – 44 år är 
minst nöjda.

Årets viktiga händelser
Kultur- och fritidsanläggningar
På grund av fördyrat bygge tog Kommunfullmäktige be-
slut om att utöka budgeten för Kulturhuset Storbrunn. 
Bygget är därmed försenat och byggstart sker under 
våren 2017. Kulturhuset med mötesplats för unga samt 
biograf  och bibliotek beräknas stå klart till sommaren 
2018.
Renoveringen av Gimo simhall startade under hösten 

2016 och beräknas vara klar senhösten 2017.
Förvaltningen har påbörjat installation av ny gymut-
rustning på våra samtliga gym i Öregrund, Östhammar, 
Gimo och Österbybruk.
Elljusspåren i Österbybruk, Öregrund och Alunda har 
fått ny belysning, vilket möjliggjorts med stöd från kul-
tur- och fritidsförvaltningen.
Gimo IF Skidklubb har till största delen med stöd av 
extern finansiering, men även med stöd från kultur- 
och fritidsnämnden, skapat en konstsnöanläggning för 
längdåkning. Tillgänglighetsanpassningen av Vällenba-
det slutfördes inför sommaren 2016.
Biblioteksverksamhet
I september undersöktes luften i bibliotekslokalen på 
Prästgatan i Östhammar, och under väntan på resultat 
inhystes verksamheten i begränsad skala i det kommande 
nya kulturhuset/biblioteket Storbrunn. Under mellanda-
garna jul-nyår flyttades biblioteksverksamheten tillbaka 
till Prästgatan, och det drabbade utrymmet i källaren ut-
rymdes och förseglades.
En av kommunens anställda bibliotekarier har inom bib-
lioteksverksamheten fått i uppdrag att arbeta för barn- 
och ungdomar.
Konst och kultur
Konsten har inventerats i hela kommunen och ett nytt 
konstregister har införskaffats.
Musik- och kulturfestivalen genomfördes inte i kom-
munens regi sommaren 2016. I stället ansökte ett flertal 
kulturarrangörer om bidrag för att själva arrangera olika 
evenemang.
Östhammars kommun ansökte och fick beviljat medel 
från MUCF (myndigheten för ungdoms- och civilsam-
hällesfrågor) för att ordna olika gratis aktiviteter på som-
marlovet för barn och unga i åldern 6-15 år. Kultur- och 
fritidsförvaltningen samordnade alla aktiviteter. Medlen 
ska främja integration och skapa nya kontaktytor mellan 
deltagare med olika sociala bakgrunder. Totalt deltog 286 
barn och unga i de aktiviteter som erbjöds och könsför-
delningen var 48 % pojkar och 52 % flickor.

Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsområde
mnkr Årsbudget Utfall Avvikelse
Nämnd -0,7 -0,6 0,1
Turismanläggningar -0,3 -0,3 0,0
Folkhälsa -0,1 0,0 0,1
Allm. Kultur-o frit. -8,5 -9,2 -0,9
Bibliotek -9,6 -9,7 0,2
Idrotts-och fritidsanläggningar -13,4 -11,6 1,8
Ungas mötesplatser -1,3 -0,8 0,5
Summa -33,9 -32,2 1,7

Nettoinvesteringar 8,8 1,3 7,5
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Utställningen Badlif  invigdes och visades på Upplands-
museet från juni. Utställningen har delvis möjliggjorts 
genom Östhammars kommuns överlåtelse av Skötsner 
Edhlunds bildsamling till museet.
Organisationsförändringar
Ung fritid och hälsa är en ny enhet som har i uppdrag 
att fokusera på ungas välbefinnande och ungas mötes-
platser. Rekrytering av en heltidsanställd ungdomsledare 
är genomförd. Ny tjänst som evenemangsanvarig och 
med ansvar för förvaltningens kommunikation är till-
satt. Biblioteksverksamheten är även förstärkt med en 
enhetschef.
Dialoger
Kultur- och fritidsnämnden har tillsammans med tek-
niska kontoret genomfört en dialog med intressenter av 
Rådhustorget kring utformningen av Rådhustorget. Ett 
förslag till utformning togs fram till kommunstyrelsen 
för beslut.
Förvaltningen arbetar vidare med att utforma komman-
de medborgardialoger i syfte att ta fram behovet av och 
plan för kommunen fritidsanläggningar (kultur, idrott 
och ungas mötesplatser).

Prestationer och kvalitet
Under höstens flytt av biblioteket i Östhammar jobbade 
bibliotekarierna hårt för att förändringen skulle bli så 
smidig som möjligt för invånarna, vilket lyckades mycket 
bra. Många besökare uttryckte sin tillfredsställelse med 
servicen under omständigheterna med vänliga ord och 
blommor, och invånarnas medvetandegrad om det nya 
kulturhuset höjdes. Flytten innebar dock även en sänk-
ning av besöks- och utlåningssiffrorna för Östhammar, 
vilket är en delförklaring till de lägre siffrorna i statistiken 
för 2016.
Antal besök och utlån av media har minskat även 2016. 
Detta är en trend som håller i sig. Dock ökar antalet ut-
lånade e-böcker.
Antal sålda gymkort är något lägre än satt mål. Orsa-
ken är minskad försäljning i Gimo pga att simhallen är 
stängd.

Ekonomiskt resultat
Genomförda investeringar 2016 är främst inköp av nytt 
material till kommunens gym för 970 000 kr.
Intäkterna är högre än budgeterat vilket beror på ej bok-
förda intäkter från 2015 samt ökade intäkter på Österby-

bruks simhall. Eftersom Gimo simhall har varit stängd 
hela året har besöken ökat i Österbybruk.
Budgeten för idrottsanläggningar har inte förbrukats. 
Största orsaken är att personalkostnaderna minskat pga 
av att Gimo simhall inte har varit öppen.
Föreningsbidragen har ökat med nästan en miljon kro-
nor vilket beror på att nämnden beslutat att ge extra stöd 
till föreningar som sökt om bidrag för utveckling av egna 
anläggningar eller lokaler.
Ungas möteplatser har inte förbrukat tilldelade medel 
vilket beror på att tjänst som ungdomsledare har varit 
vakant samt att verksamheten för unga inte har genom-
förts under 2016 i Östhammar.

Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv
Förvaltningen har under 2016 utvecklat all kommunika-
tion till media och allmänhet, en mer öppen och tydlig 
kommunikation är påbörjad. Lärdomar som dragits är 
svårighet att bemöta invånarnas kommunikationsbe-
hov och vanor som sker genom sociala medier. Detta 
kommer att vara en utmaning, framförallt när verksam-
heterna ska öka kommunikationen med de unga. Dis-
kussionerna kring bygget och utformningen av det nya 
kulturhuset har medfört nya synsätt på vad biblioteks-
verksamhet kan vara.
Stor del av kommunens föreningsbidrag går till idrotts-
föreningar. Riksidrottsförbundets nya strategi som siktar 
mot livslångt idrottande och en mera hälsosam idrott för 
barn genom minskad specialisering, kan innebära för-
ändringar i prioritering och fördelning av föreningsbi-
drag och lokalupplåtelse.
Den pågående SKL-processen ”medborgardialog i kom-
plexa samhällsfrågor” kommer att utmynna i en större 
kunskap över behovet av lokaler och anläggningar för 
fritid och kulturaktiviteter. En utförlig nulägesbeskriv-
ning tillsammans med en framtidsvision kommer att 
skapa underlag till bättre prioritering vid fördelning av 
verksamhetstid i kommunens lokaler liksom rättvisare 
bidrag till föreningar med egna anläggningar kopplat till 
den verksamhet som bedrivs.
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Måluppfyllelse
Andelen godkända i alla ämnen har ökat sedan föregåen-
de år, men ligger fortfarande under rikets 78,1%. Flick-
ornas resultat ligger i paritet med riket medan pojkarnas 
resultat ligger under rikets 73,7%. (Skolverket, Siris)
Ingen större förändring jämfört med föregående år av 
andel i högskolestudier inom tre år efter avslutad gymna-
sieutbildning. Kvinnor läser i större utsträckning vidare 
på högskolan än pojkar, inom tre år efteravslutad gymna-
sieprogram. Detta följer det nationella mönstret. (SCB)
Skolan har i läroplanen många nationella mål, vilket gör 
att nämnden inte valt att ha några  egna mål.
Det är andra året som screeningen av elevers läskunnig-
het genomförs i åk 1. Av de resultat som redovisats är 
det även i år värt att lyfta den påtagliga skillnaden mellan 
pojkars och flickors läskunnighet, där flickor har bättre 
läsförståelse än pojkar. (Egen screening)
Det är helt klart att studieron behöver förbättras och 
motivationen hos eleverna måste öka. Flickor i åk 9 an-
ser i en mycket större utsträckning än pojkar att de får 
lika chanser till att bli uppmärksammade och bedömda 
av lärarna. Tryggheten i skolan har ökat hos alla svaran-
de årskurser, tryggast känner sig eleverna på gymnasiet. 
Nämnas kan att pojkar känner sig överlag tryggare i sko-
lan än flickor. Eleverna i åk 5 upplever i högre grad än 
åk 9 att de får den hjälp de behöver i sitt skolarbete för 
att utvecklas. Resultaten är baserade på egen elevenkät.
Godkända kunskapskrav i alla ämnen i åk 6 har sjunkit 
något sedan föregående år och ligger under rikssnittet 
som är 78,3%. Meritvärdet i åk 9 har ökat från 206,4 till 
216 samtidigt som andelen elever som klarat kunskaps-
kraven i alla ämnen har ökat med 8 %. Ett trendbrott är 
att flickor numera har både högre meritvärden och klarar 
kunskapskraven i alla ämnen i högre grad än pojkar. (Re-
sultat från Skolverket,Siris)
Svaren från vårdnadshavare i förskolan visar att de är 
mycket nöjda med verksamheten. Fritidshemmens kva-
litet har utvecklats i kommunen men vi behöver satsa 
på att vårdnadshavare får den information de behöver 

om verksamheten. Troligtvis kommer det att bli bättre 
med kommunikationsplattformen UNIKUM, som nu 
används av alla fritidshem i kommunen. Egen vårdnads-
havarenkät.
Sfi eleverna har ökat väsentligt i antal, trots detta så är 
måluppfyllelsen med godkända betyg något högre i år än 
föregående år, Skolverkets kommunblad.
Andel elever i kulturskolan har ökat sedan föregående år, 
det är betydligt fler flickor än pojkar som deltar i verk-
samheten. (Egen statistik)

Årets viktiga händelser
Organisationen på förvaltningen förändrades, så att nya 
verksamhetschefer tillsattes för förskola, grundskola 
samt gymnasiet och vuxenutbildningen.
En skolplan för 2017-2020 har processats fram och gäl-
ler för alla verksamheter inom BOU, kopplat till den 
finns lönekriterier. Utifrån skolplanen ska varje verksam-
het skriva sin skolutvecklingsplan.
En avdelning har startat på en förskola i Östhammar, 
för barnomsorg på obekväm tid, i dagligt tal omnämnt 
som ”Nattis”. På grund av många barn har flera extra av-
delningar öppnats. Förskolan Diamanten har under året 
renoverats. Den pedagogiska omsorgen i Hargshamn av-
slutades vid halvåret. Skolutvecklingsenheten har utökats 
med en förskollärare på 50 %. En specialpedagog har 
anställts till förskolan som ska handleda personal så att 
tidiga insatser kan sättas in.
128 pedagoger har fått tagit del av lärarlönelyftet. Pro-
cessen av en ny skola i Östhammar har påbörjats. Klart 
med statsbidrag för ett fjärde tekniskt läsår på Forsam-
arks skola.  FKA har tagit ett inriktningsbeslut att säga 
upp avtalet med Östhammars kommun, vilket skulle be-
tyda att sista intag på Forsmarks skola skulle vara nu till 
hösten 2017.
Antalet nyanlända ökade i alla verksamheter, men i syn-
nerhet på gymnasiet. En organisation för att ta hand om 
de nyanländ bildades, Östhammars centrum för intro-
duktion i skolan ÖCIS, där samordnare, kurator, SYV 
och sköterska arbetar.

Barn- och utbildningsnämnden

Resultaträkning
mnkr 2014 2105 2016
Intäkter 58,8 60,8 78,9
Kostnader -531,9 -552,9 -582,2

varav personalkostnad -285,3 -296,4 -323,1
varav lokalkostn -82,7 -85,9 -86,8

Nettokostnader -473,1 -492,1 -503,3
Budget -475,7 -492,6 -505,2
Årets resultat 2,6 0,5 1,9

Verksamhetsområde
mnkr Årsbudget Utfall Avvikelse
Nämnd -1,2 -1,0 0,2
Kulturskola -6,1 -5,9 0,2
Förskoleverksamhet -135,7 -139,9 -4,2
Grundskola -211,0 -210,2 0,9
Grundsärskola -7,3 -7,5 -0,3
Gymnasieskola -102,9 -101,6 1,2
Gymnasiesärskola -7,9 -7,7 0,2
Vuxenutbildning -13,2 -14,7 -1,5
Övrigt -19,7 -14,7 5,1
Summa -505,2 -503,3 1,9

Nettoinvesteringar 5,7 5,1 0,6
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Ett introduktionsprogram för nyanställda har arbetats 
fram, där utbildning sker under ett antal dagar det första 
anställningsåret.
KVV- labbet, kraft, värme och ventilation, i Gimo invig-
des. Det är det tredje labbet av detta slag i Sverige.

Prestationer och kvalitet
Specialpedagogen på förskolan har fördjupat kunskaper 
för personal, bland annat bemötandet för barn med sär-
skilda behov. Det är inte alltid fler antal händer som hjäl-
per barnet, utan det är kunskap om barnets behov som 
leder till framgång. Ett ständigt förbättringsarbete base-
rat på Lean-principen driver förskolans arbete framåt.
I matematiklyftet anser lärarna att man märkt en tydlig 
förbättring när det gäller elevernas förmåga att disku-
tera, resonera och argumentera för sina lösningar. Elev-
erna använder sig av fler olika metoder att prova att lösa 
problem. Förmågan att redovisa sina lösningar har för-
bättrats. I arbetet med kompensatoriska arbetssätt och 
strategier har vi inte nått målen, men många goda tankar 
och diskussioner har väckts och ligger till grund för ett 
fortsatt arbete med dessa utmaningar
Alla elever i åk 7-9 har nu egen digital enhet. Det är en-
dast Österbyskolan som valt PC, övriga har valt iPad. 
Förstörelsen av iPads har varit stor på en av kommunens 
skolor.
Åk 7-9 i Österbybruks skola har fortsatt med sitt delta-
gande i tävlingen Future City som är ett ämnesövergri-
pande arbetssätt och en tävling, där eleverna ska designa 
en stad för alla med största möjliga miljöhänsyn. Delta-
gande skedde med stor framgång.
Bruksgymnasiet samarbetar med näringsliv och hög-
skola, vilket ger eleven en modern utbildning med hög 
kvalitet. Vuxenutbildningen samarbetar med flera ut-
bildningsaktörer som levererar kurser på distans. Tillika 
ingår vi i den regionala samverkan (ReSam) som sker 
mellan kommuner i länet. Vuxenutbildningen har under 
våren arbetat med en YH utbildning (Yrkeshögskola) 
och ansökan om ytterligare 4 utbildningar med start läs-
året 17/18 genomfördes under hösten.

Verksamhetsmått/Nyckeltal
Redovisat 2015 2016
Kulturskola
Antal elevaktiviteter (st) 513 550
Nettokostnad/aktivitet (kr) 11 329 10 777
Förskola
Barn i egen verksamh. (st) 872 892
Varav allmän förskola (st) 79 76
Nettokostnad/barn (kr) 109 059 109 841
Barn i ext. verksamh. (st) 13 13
Kostnad/barn (kr) 114 444 147 122
Öppen förskola
Ant kommunala enh. (st) 1 1
Nettokostnad/enhet (kr) 682 298 549 068
Pedagogisk omsorg
Barn i egen verksamh. (st) 99 85
Nettokostnad/barn (kr) 95 260 116 051
Barn i ext. verksamh. (st) 105 115
Kostnad/barn (kr) 70 383 73 625

Fritidshem
Barn i egen verksamh. (st) 788 791
Nettokostnad/barn (kr) 34 836 37 326
Barn i ext. verksamh. (st) 21 20
Kostnad/barn (kr) 33 502 34 535
Grundskola inkl förskoleklass
Elever i egen verksamh (st) 2 116 2 170
Nettokostnad/elev (kr) 90 385 90 975
Elever i ext. verksamh. (st) 89 87
Kostnad/elev (kr) 108 578 108 573
Grundsärskola
Elever i egen verksamh (st) 14 16
Nettokostnad/elev, (kr) 432 882 392 761
Elever i ext. verksamh. (st)
Kostnad/elev (kr)
Gymnasieskola
Elever i egen verksamh (st) 356 402
Nettokostnad/elev (kr) 137 985 131 225
Elever i annan kommun (st) 196 177
Kostnad/elev (kr) 119 490 122 978
Elever i fristående skola (st) 180 184
Kostnad/elev, (kr) 122 791 121 090
Gymnasiesärskola
Elever i annan kommun (st) 17 14
Kostnad/elev (kr) 338 024 378 257
Vuxenutbildning
Ant elever komvux gr (st) 22 19
Nettokostnad/elev (kr) 56 911 68 545
Antal elever komvux gy (st) 178 142
Nettokostnad/elev (kr) 33 849 41 363
Antal elever särvux (st) 19 18
Nettokostnad/elev (kr) 92 676 116 701
Antal elever SFI (st) 58 70
Nettokostnad/elev (kr) 45 361 45 390
Ant elever Uppdr.utb (st) 34 54
Nettokostnad/elev (kr) 25 324 19 561
Antal elever Yrk.högsk (st) 14 18
Nettokostnad/elev (kr) 125 894 66 561

Ekonomiskt resultat
Årets utfall för barn- och utbildningsnämndens drift-
budget är ett överskott om 1,9 mnkr vilket motsvarar 
0,4 %.
Nämndverksamheten redovisar ett överskott om 0,2 
mnkr vilket beror på lägre kostnad än budgeterat för 
ersättningar till nämndledamöterna. Även Kultursko-
leverksamheten visar ett överskott om 0,2 mnkr vilket 
beror på personalomsättningar under året.
Verksamheten barnomsorg omfattar öppen förskola, 
förskola, dagbarnvårdare/pedagogisk omsorg samt fri-
tidshem. Verksamheten visat totalt ett underskott om 
3,7 mnkr (-2,8 %). Underskottet beror på mer kostnader 
än budgeterat för köp av extern verksamhet, framförallt 
köp av extern pedagogisk omsorg, samt underskott i 
egen verksamhet.
Grundskoleverksamheten inklusive förskoleklass visar 
en budget i stort sett i balans, + 0,3 mnkr (+0,2 %). 
Grundsärskoleverksamheten visar ett underskott om 0,2 
mnkr (-3,4%) vilket huvudsakligen beror på mer kostna-
der än budgeterat för skolskjuts.
Gymnasieskoleverksamheten visar ett överskott om 1,2 
mnkr (+1,2 %) vilket i sin helhet beror på överskott från 
egen verksamhet. Den egna gymnasieskolan har under 
året tagit emot ett stort antal nyanlända och rekvirerat bi-
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drag från Migrationsverket för dessa. Det har dock tagit 
tid att bygga upp en fungerande organisation för dessa 
elever, inte minst har det varit svårt att rekrytera, varför 
skolan inte hunnit använda hela bidraget 2016.
Östhammars kommun driver ingen egen gymnasiesär-
skola utan köper detta av annan kommun eller friskolor. 
Verksamheten visar ett överskott om 0,2 mnkr (2,5 %) 
vilket helt beror på enskilda individers behov och val av 
program.
Vuxenutbildningen visar ett underskott om 1,5 mnkr 
(-11,0%). Behoven inom delverksamheterna har ökat, 
framförallt inom särvux, svenska för Invandrare och 
komvux på gymnasienivå..
Posten övrigt inom barn- och utbildningsnämnden be-
står av nämndövergripande administration (bl a kostnad 
för BOU-kontoret) och korttidstillsyn (kostnad för till-
syn av barn och ungdomar över 12 år inom särskolans 
personkrets). Sammantaget visar denna post ett över-
skott om 5,1 mnkr vilket beror på personalomsättningar 
inom BOU-kontoret och skolledningen samt ej nyttjad 
reserv inom BOU-kontoret.
Barn- och utbildningsnämnden har arbetat med en in-
vesteringsbudget om 5,7 mnkr 2016 och 5,1 mnkr har 
utnyttjats. De största projekten har varit skolmöbler till 
Kristinelundsskolan i Östhammar och Olandsskolan i 
Alunda, utemiljö vid Edsskolan i Östhammar, skolmö-
bler till Bruksgymnasiet i Gimo, inventarier till förskolan 
Diamanten i Gimo samt satsningen på ett kraft-, värme- 
och ventilationslaboratorium (KVV-labb) inom Vuxen-
utbildningen i Bruksgymnasiets lokaler i Gimo. 

Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv
Implementering av skolplanen samt skriva skolutveck-
lingsplaner i varje verksamhet. En handlingsplan för att 

stärka kvalitén i utbildningen för nyanlända elever ska tas 
fram. Arbeta för att minska förekomsten av miljögifter i 
barns vardag. Även en kartläggning för giftfri skola ska 
påbörjas.
Måluppfyllelsen måste öka på grundskola och gymnasiet. 
Värdegrundsarbetet måste intensifieras och vara ständigt 
pågående. Andelen elever som upplever studiero så de 
kan utföra sina studier, måste öka, i synnerhet i åk 7-9. 
Ledarskapet i klassrummet måste förstärkas så att elever-
na känner delaktighet samt engagemang och får därmed 
en högre motivation till studier. Det kompensatoriska 
uppdraget måste förstärkas i alla verksamheter. Elevers 
hälsa och mående måste förbättras. Genusperspektivet 
måste finnas med i planering av undervisningen.
Under 2017/2018 startar Läslyftet en satsning för kol-
legialt lärande för utveckling av elevers läsande och skri-
vande.
Ett strategiskt arbete för att göra Östhammars kommun 
till en attraktiv lärarkommun ska påbörjas, för att lättare 
kunna rekrytera personal till verksamheten. Ett forsk-
ningsprojekt ska genomföras tillsammans med Uppsala 
Universitet om ledarskap i klassrummet och ska pågå till 
2020. Parallellt med detta projekt kommer rektorer och 
förskolechefers pedagogiska ledarskap att utvecklas.
Planera för att ta hand om teknikprogrammet på Bruks-
gymnasiet 2018, om inriktningsbeslutet från FKA full-
följs.
Färre elever läser grundläggande och gymnasiala kurser 
på vuxenutbildningen. Om man styr om dessa kurser till 
enbart distanskurser så skulle utrymme kunna finnas att 
utveckla yrkesutbildningar t.ex kock och elektriker. En 
utmaning blir att ta hand om YH utbildningen, om vi får 
någon av de sökta utbildningarna. Ytterligare en utma-
ning blir att marknadsföra KVV- labbet.
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Årets viktiga händelser
Året har präglats av snabba kast inom en mängd områ-
den. Inom området ensamkommande barn har vi gått 
från ett starkt inflöde av barn till fullstädig stiltje för att 
sedan i slutet av året drivas av ett starkt fokus på hemta-
gande av barnen till den egna kommunen. Ekonomiskt 
planerades för ett mindre ekonomiskt underskott. När 
året är slut kan socialnämnden redovisa ett omfattande 
överskott. Vårdefterfrågan från de äldre har de senaste 
året varit relativt konstant. Men under 2016 har en kraf-
tig efterfråganökning kunnat identifieras. Det är främst 
äldre med demensliknande symtom och behovet av 
hemtjänst som har ökat. Bostadssituationen för mål-
gruppen inom nämndens ansvarsområde har gått från 
acceptabel till svår eller bitvis mycket svår. Året har präg-
lats av fortsatt hög personalomsättning. Socialnämnden 
kan konstatera att utmaningarna under året har varit 
många och omfattande.
Implementering av nytt verksamhetssystem har påbör-
jats. Projektering och uppstart av Östhammar direkt.  
Påbörjat planering gällande övertagandet av Daglig verk-
samhet. Påbörjat arbetet med blockförhyrning, vilket 
innebär ett övertagande från Östhammarshem av ansvar 
för kontrakts- och fakturahantering gällande lägenheter 
i Särskilt boende. Processen fortsätter under 2017 och 
beräknas vara klar till halvårsskiftet. Utformat plan för 
systematiskt arbetsmiljöarbete och plan för personalför-
sörjning och personalstrategi.
En verksamhetschefstjänst HVB för ensamkommande 
barn började sin anställning i maj. Syftet är att samord-
na arbetet på våra interna boenden samt utveckla bo-
endekedjor med mål att få ut ungdomar i eget boende.
Tjänsten är även tänkt att ha en strategisk funktion i ut-
vecklingen av arbetet med målgruppen.
Volymen av ensamkommande barn har minskat. Under 
året kom signaler om kraftigt sänkta ersättningar inom 
området inför kommande år. Planering för att möta de 
sänkta ersättningarna har påbörjats under året. Bland an-
nat planeras det för att öppna fler platser i egen regi och 
att ta hem barn som placerats externt.
Trenden med en hög personalomsättning håller i sig, 
och det är fortsatt svårt att rekrytera socionomer. Vi har 
under året infört utredningsadministratörer som ett al-

ternativ. Denna yrkesgrupp kan avlasta socionomerna så 
att de kan fokusera på områden som kräver socionom-
kompetens. Inom ramen för socialstyrelsens medel för 
förstärkt bemanning inom socialtjänsten har förstärk-
ning skett med en samordnare på ensamkommande barn 
utredare. En biträdande enhetschef  barn och unga har 
rekryterats. Internkontrollen har visat på kvalitetsbrister 
i verksamheten som det behöver arbetas med. Kvalitén 
har dock utvecklats i rätt riktning under året.
Boendestödet utbildar sig inom Voss (vård- och stöd 
samordning) för att ge brukarna möjlighet att bättre 
kunna styra över sin rehabilitering. Satsning på 12 stegs-
öppenvård och anhörigstöd inom vuxen missbruk. Ut-
ökning av personal på utredning ensamkommande och 
socialpsykiatri för att möta ökad arbetsbörda. Försörj-
ningsstödet har fokuserat på långvariga ärenden och på 
ungdomar.
I jämförelse med andra kommuner har Individ- och fa-
miljeomsorgen låga kostnader och hög kvalité på verk-
samheten.
Fler beslut har tagits enligt LSS ( lag om stöd och ser-
vice), vilket kommer att påverka planeringen för denna 
målgrupp.
Inom vård och omsorg har fler heltidstjänster skapats 
och sysselsättningsgrader har ökats. Validerings- och 
kompletteringsutbildningar till undersköterska inom 
vård och omsorg har fortsatt även detta år. Det lång-
siktiga arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet 
pågår, vilket också kommer att följas upp under 2017. 
Utifrån förändring av behov har ytterligare demensplat-
ser tillskapats genom konvertering av omvårdnadsplatser 
vid Olandsgården. Samtliga trygghetslarm i ordinärt bo-
ende har digitaliseras under året.
En genomlysning av biståndshandläggning genomför-
des 2015. Därefter har åtgärder vidtagits för att tydlig-
göra biståndshandläggares uppdrag, organisation och 
ledningsstöd i vardagen. En utveckling har skett mot en 
mer strukturerad kommunikation mellan biståndshand-
läggare och utförare.
Kommunstyrelsen har gett socialnämnden i uppdrag att 
ta fram ny Äldreplan. Socialnämnden har bjudit in och 
genomfört fem medborgardialoger.

Socialnämnden

Resultaträkning
mnkr 2014 2015 2016
Intäkter 157,8 187,8 258,1
Kostnader -518,9 -578,5 -639,5

varav personalkostn -299,7 -319,6 -341,8
varav lokalkostn -40,7 -49,9 -46,3

Nettokostnader -361,1 -390,7 -381,5
Budget -378,4 -394,7 -404,7
Årets resultat 17,4 4,0 23,2

Verksamhetsområde

mnkr Årsbudget Utfall
Avvik- 

else
Nämnd -1,2 -1,0 0,2
Tillståndsprövning 0,0 0,0 0,0
Gem socialkontor -17,7 1,2 18,9
Vård o oms. enl SOL -338,1 -336,0 2,1
Individ o fam.omsorg -47,7 -45,6 2,1
Summa -404,7 -381,5 23,2

Nettoinvesteringar 10,3 6,1 4,2
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Prestationer och kvalitet
Kostnaderna för individ- och familjeomsorgens verk-
samhetsområden är låga i förhållande till andra kommu-
ner. Även kvalitetsaspekterna ligger bra enligt Socialsty-
relsens öppna jämförelser.
Kostnaderna för försörjningsstöd har varit låga men en 
viss ökning har skett under senare delen av året. Arbets-
lösheten ligger på ca 2% vilket är historiskt lågt.
Antalet dygn i hvb för missbruksplaceringar har ökat. En 
satsning på förebyggande och uppsökande arbete görs 
under 2017 för att försöka stoppa trenden av ökade pla-
ceringar.
Andelen ärenden i socialpsykiatrin har under året ökat. 
Boendestödet är mer belastat.
Inför förvaltningens övergång till nytt system för ären-
dehantering har processer och rutiner fastställts. Nya 
riktlinjer för myndighetsutövning fastställdes i juni.
Utifrån nämndens interna kontrollplan, har analys och 
uppföljningar genomförts inom verksamheterna.
Under året har en fortsatt satsning på mötesplatser, kul-
tur i vården och social innehåll skett. En sammanställ-
ning över arbetet har lämnats till socialnämnden.  En 
ny tjänst som socialt ansvarig samordnare har inrättats. 
Kultur-och fritidsförvaltningen och Socialförvaltningen 
har samverkat för att bättre möta medborgarnas behov 
samt för att öka kvalitén på det arbete som utförs.
Personalstatistik
Vid årets utgång är 709 personer tillsvidareanställda vid 
förvaltningen. Utöver det tillkommer ett antal perso-
ner med vikariat och uppdragsanställning. 222 440 tim-
mar motsvarande 123 årsarbetare utförs av timvikarier 
Av dessa utförs ca 30 000 timmar inom avlösarservice, 
anhörigvård, ledsagaruppdrag samt inom personlig as-
sistans. Medelåldern bland personalen är 45,6 år och 
andelen kvinnor är 92 %. Pensionsavgångar under året 
uppgår till 20.  Under året har 24 medarbetare avslutat 
sin kompletteringsutbildning till undersköterska.

Antal personer med 
beslut under året

2014 2015 2016

Antal färdtjänstinnehavare 858 837 844
Hjälp i hemmet ordinärt 574 576 613
LSS-beslut 183 176 175
Särskilt boende 322 315 332
Gruppbostad Lss 47 47 47

Beslutade timmar
Hjälp i hemmet * 111 764 114 591 145 655 
LSS (pers.ass, ledsagning och 
avlösning) 21 647 20 650 26 806

* 2016 avses även Ledsagning 
och avlösning enl SOL

Missbruksvård/Socialpsyk
Vårddygn hvb vuxna 2 022 2 435 2 854

Antal personer med 
beslut under året

2014 2015 2016

Snittkostnad/dygn kr 1 800 1 779 1 647
Barn och ungdom

Antal dygn i familjehem 8 236 11 838 8 568
Bruttokostn dygn fam.hem kr 978 966 932
Antal dygn i HVB-hem 1 547 249 1 093
Bruttokostnad kr/dygn HVB 2 674 3 369 2 199
Ekonomiskt bistånd

Antal hushåll 260 218 Går 
ej att 

beräkna
Utbetalt/hushåll snitt, kr 6 890 5 964
Genomsnittlig bidr.tid, mån 5,5 5,3

Ekonomiskt resultat
Driftbudget
Socialnämnden redovisar för 2016 ett överskott på 23,2 
mnkr.
Gemensamma kostnader visar underskott med 0,2 mnkr 
beroende på ej budgeterade kostnader för utbytesdato-
rer.
 Vård och omsorgsinsatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 
och Hälso- o Sjukvårdslagen (HSL)     redovisar ett net-
toöverskott med 7,0 mnkr varav:
•Underskott: 2,4 mnkr bl a beroende på tjänsteköp av 
hyrsköterskor, 8,0 mnkr Hemtjänst egen regi och 2,9 
mnkr Särskilt boende egen regi.
•Överskott: 2,7 mnkr beroende på ej utnyttjade kort-
tidsplatser, 2,5 mnkr köpta platser Särskilt boende och 
ofördelade medel 7,9 mnkr.
•Överskott: 0,4 mnkr gällande kapitalkostnader och 6,1 
lokalkostnader vilket till största delen beror på att äld-
reboendet Solgårdens lokaler under året finansierats av 
andra verksamheter.
•Överskott 1,0 mnkr gällande verksamheterna boende-
stöd och social psykiatri.
Verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) och socialförsäkringsbalken 
(SFB) redovisar nettounderskott 5,5 mnkr vilket till 
största delen beror på förväntade återbetalningskrav gäl-
lanade för mycket utbetald assistansersättningfrån För-
säkringskassan
Missbrukarvård för vuxna redovisar underskott med 1,0 
mnkr vilket beror på högre kostnader än budgeterat och 
förväntat gällande HVB-placeringar och kontaktstöd.
Barn- och ungdomsvård visar underskott på ca 0,5 mnkr 
till största delen beroende på att kostnader för kontakt-
stöd varit högre än budgeterat.
Försörjningsstöd visar överskott med 2,5 mnkr bl a be-
roende på god konjunktur och strukturerat arbete. Kost-
nader ligger i nivå med 2015 men en viss ökning i slutet 
av året kan tyda på en kostnadsökning 2017.
Familjerätt och familjerådgivning visar överskott om 1,2 
mnkr beroende på att verksamheten under året gått med 
vakanser.
Verksamhet gällande ensamkommande flyktingbarn vi-
sar överskott 19,1 mnkr varav 6,4 mnkr gäller ej uppstar-
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tat boende, 2,4 mnkr gäller ej budgeterad Ludvikamoms 
för 2016. Ej uppbokad ersättning för faktiska kostna-
der utöver avtal för 2015 ca 4,7 mnkr.  Resterande ca 
5,0 mnkr beror på återsökta faktiska kostnader utöver 
avtal gällande 2016, Prognoser visar med stor säkerhet  
att  intäktsöverskott i motsvarande nivå inte kommer att 
uppstå 2017 p g a att staten aviserat stora sänkningar av 
ersättningensnivåerna fr o m 20170701.

Investeringsbudget
Investeringsbudgeten visar  överskott med 4,2 mnkr vil-
ket främst beror på outnyttjade medel gällande imple-
mentering av nytt verksamhetssystem.

Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv
Regionförbundet och dess Fou verksamhet övergår i 
landstingets regi i Region Uppsala. Vad detta kommer 
att innebära i praktiken är idag oklart.
Arbetet med att färdigställa kvalitetsledningssystemet 
kommer att pågå under året. Ett stort arbete är att an-
passa processerna till det nya verksamhetssystemet Pul-
sen Combine.
Lagförslag om att göra barnkonventionen till lag finns. 
Detta torde inte medföra några större skillnader då den 
beaktas redan idag.
Förslag på ny lag gällande vård av ung, LvU, har tagits 
fram. Vilka förändringar denna lag innebär är svåra att 
sia om. Vid ny lagstiftning behöver ny praxis arbetas 
fram. Ett syfte med den nya lagen är att stärka barnper-
spektivet.
Betalningsansvarslagen som skulle införas under 2017 
har skjutits upp till 2018. Det kommer att bli ännu vik-
tigare att samplanera med landstinget inför utskrivning 
från sjukhus då tiden för utskrivning förkortas.
Arbetslösheten förutspås bli fortsatt låg vilket i nor-
malfallet innebär att kostnaderna för individ- och famil-
jeomsorg blir förhållandevis låga,  framförallt för för-
sörjningsstöd. En konjunkturförsämring kan innebära 
ökade kostnader. Inom socialpsykiatrin ses dock ett ökat 
behov med ökade volymer, vilket kan innebära behov av 
framtida resursförstärkningar.
Mottagandet av ensamkommande barn förutspås att 
fortsätta vara på en låg nvå. Denna prognos är dock väl-
digt osäker. Konflikthärdar i världen, politiska ställnings-
taganden och ändringar av lagstiftning kan göra att läget 
förändras snabbt.
Arbetet mot att bli en attraktiv arbetsgivare och att skapa 
det goda arbetet fortsätter. Förhoppningen är att per-
sonalomsättningen ska minska och att nya medarbetare 
med adekvat utbildning ska kunna rekryteras vid behov. 
Tillsammans med personalen arbetas en personalstrategi 

fram där syftet är att bli en ännu attraktivare arbetsgivare.
Satsning på stärkt grundbemanning inom vård och om-
sorg kommer att ytterligare förbättra möjlighet till kon-
tinuitet för den enskilde brukaren, samt ökar möjlighet 
till rekrytering av personal med hög kompetens. Även 
satsning på möjlighet till kompetensutveckling och kar-
riärvägar inom verksamheten kommer att fortsätta för 
att möta kommande behov.
Det nya verksamhetsystemet som byggs upp inom för-
valtningen ökar möjligheten till mer rättsäker hantering 
av ärenden och verkställighet av fattade beslut.Verksam-
heten kommer också att ha ett större fokus på målfor-
muleringar och beställningar av insatser, i och med in-
förandet av IBIC ( individens behov i centrum). Även 
utveckling av system som stödjer ledning av vård och 
omsorg kan möjliggöra att personella resurser som an-
vänds till administration kan minskas.
En fortsatt satsning på mötesplatser, kultur i vården 
och det sociala innehållet kommer att ske utifrån social-
nämndens fastställda värdegrund.
Socialnämnden kommer att utveckla möjlighet till digita-
la trygghetslösningar inom ordinärt och särskilt boende, 
samt även utbyggnad av välfärdsteknik i samarbete med 
region Uppsala.
För att möta det ökande behovet av vård och omsorg för 
den äldre befolkningen, satsar nämnden på aktiv rehabi-
litering i hemmet, fortsatt utveckling av stöd till anhöriga 
som vårdar närstående i hemmet, och kompetensutveck-
ling för vårdpersonalen. Verksamheterna inom förvalt-
ningen behöver fördjupa samarbetet för att kunna ge 
tidiga insatser och stöd för att minska psykisk ohälsa.
Nämnden planerar att ge informationsinsatser om olika 
alternativ till hur behovet av service kan tillgodoses.
Förändringar i betalningsansvarslagen innebär att sjuk-
husens utskrivningstider förändras från 5 arbetsdagar till 
3 kalenderdagar. Detta medför ett ökat krav på tidigare 
utskrivningsplanering och samarbete med primärvård 
och slutenvård. Nämnd och förvaltning behöver stärka 
samarbetet med region Uppsala för att gemensamt kun-
na möta det ökade behovet av stöd till personer med de-
mensdiagnos. Behov finns också av gemensam tolkning 
av överenskommelser och tydliggörande av huvudmän-
nens ansvar gällande främst rehabilitering/hjälpmedel, 
och stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning.
Förändringar inom landstingets organisation till Region 
Uppsala kan komma att förändra kommunens arbetssätt 
och organisering. 
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Hargs Hamn AB
Ordförande: Jacob Spangenberg
VD: Curt Nilsson

Verksamhetsområde
Bolaget är dotterbolag till Östhammars kommun som 
äger 78% av kapital och röster. Övriga aktier ägs av 
Hargs Bruk AB och Mellansvenska Logistiktransporter 
(MLT) med vardera 11%.
Bolagets ska äga och förvalta fastigheter, bedriva hamn-
rörelse samt därmed förenlig verksamhet.
Hargs Hamn ska tillhandahålla konkurrenskraftiga och 
flexibla logistiktjänster för lastning, lossning och lagring 
av bulkgods, Ro-Ro-gods och hantering av godstyper 
som inte innefattas i övriga nämnda godsslag och som 
förekommer enstaka gånger, projektlaster samt ha en 
tydlig totalprismodell gentemot sina kunder.

Årets viktiga händelser
Under år 2016 skeppades 323 000 ton gods över ham-
nen jämfört med 622 000 ton under 2015, den genom-

snittliga fartygslasten minskade från 5 579 till 2 505 ton. 
Det totala antalet anlöp under året ökade till 129 jämfört 
med 108 anlöp under år 2015. Ingen malmexport skedde 
2016 jämfört med 2015 då 358 000 ton malm exporte-
rades. Under 2016 har 15 fartyg med husmoduler anlöpt 
hamnen jämfört ned 2 anlöp 2015.

Investeringar
Under de närmaste åren kommer fortsatt utbyggnad av 
lagerkapacitet och infrastruktur att ske

Ekonomiskt resultat
Omsättningen under året sjönk till 38,8 mnkr. 2015 var 
omsättningen 43,8 mnkr. Bolaget redovisar ett resultat 
efter finansiella poster på -5,9 mnkr efter bokslutsdis-
positioner redovisas ett nollresultat vilket är detsamma 
som 2015.

Personal
Under året har bolaget haft 6 anställda, varav 2 kvinnor.

Stiftelsen Östhammarshem
Ordförande: Örjan Mattsson
VD: Anders Erixon

Verksamhetsområde
Stiftelsen Östhammarshem har enligt sina stadgar till 
uppgift att förvärva fastigheter för att därpå uppföra och 
förvalta bostadshus med tillhörande affärslägenheter  
och kollektiva anordningar.

Årets viktiga händelser
Etapp III av de omfattande energispar- och upprust-
ningsåtgärderna i bostadsområdet Ulriksberg slutfördes 
och togs i bruk inför eldningssäsongen i oktober månad. 
Trygghetsboendet i Alunda invigdes hösten 2015 och de 
8 lägenheterna var inflyttade till årsskiftet. Upprustning 
och förnyelse av kvarteret Fjället i Öregrund färdigställ-
des.

Ekonomiskt resultat
Årets omsättning har ökat med 6,7 mnkr till 154,4 mnkr 
inkl hyresbortfall. Antalet outhyrda objekt har medfört 
ett hyresbortfall på totalt – 3,8 mnkr
Det redovisade resultatet uppgår till 20,1 mnkr en för-
sämring från förra årets resultat om 27,4 mnkr. I årets 
resultat ingår en skattekostnad på 10,0 mnkr förra året 
belastades inte resultatet med någon skattekostnad. 
Balansomslutningen har ökat till 706,7 mnkr. 2014 var 
den 661,6 mnkr. 

Dannemora gruvfastighet
Årets viktiga händelser
Bolaget har inte bedrivit någon verksamhet under 2016. 
Däremot fick bolaget tillbaka 5,5 mnkr från konkursboet 
efter Dannemora mineral. Bolaget har därefter skrivit 
ner den kvarstående fordran på Dannemora mineral till 
0 kr
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Strategisk inriktning för ekologiskt hållbar 
utveckling
Kommunfullmäktige har prioriterat målet att Östham-
mars kommun ska ha en minskad miljöpåverkan. Detta 
arbetar vi för inom ett stort antal områden. För att tydlig-
göra prioriteringar har vi under året beslutat om 4 fokus-
områden som är särskilt viktiga att arbeta inom. Dessa är 
Vatten, Natur, Klimat & energi samt Giftfri miljö. Kom-
munfullmäktige har beslutat om ett antal styrtal som nu 
alla förvaltningar arbetar för att nå.
Utöver mål och styrtal har kommunen beslutat att upp-
datera sin miljöpolicy. Under 2016 beslutade Kommun-
fullmäktige om att anta en Policy för hållbar utveckling, 
där den ekologiska delen finns beskriven och tydliggjord. 
Under 2017 kommer policyn kompletteras med delar 
inom den sociala hållbara utvecklingen.

Friskare vatten
Ett av kommunfullmäktiges prioriterade mål är fris-
kare vatten. Det ska bland annat ske genom att mins-
ka utsläpp av övergödande ämnen och åtgärder för att 
förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar, vattendrag och 
kustvatten. Vi har under 2016 fortsatt arbetet med att 
förbättra rutinerna vid detaljplanering och förhandsbe-
sked, för att i tidiga skeden värdera användningen av och 
påverkan på vattnet. Om vattenkvalitetsfrågan kommer 
in i tidigare skeden får vi detaljplaner med högre kvalitet 
och den efterkommande processen kan effektiviseras för 
exploatören.
Dricksvatten och spillvattenVatten är en viktig del för 
den strategiska planeringen, i form av vattentillgång/
dricksvatten som tillväxtfaktor, behovet av genomtänkta 
vatten- och avloppslösningar och inte minst vatten som 
en viktig kvalitet för boende och besökare. Vi har som 
mål att en större andel av befolkningen ska kunna an-
sluta sig till kommunens allmänna spillvattenförande led-
ningsnät. Under 2016 var 68 % anslutna och vi har som 
mål att 2018 ska vi ha ökat till 71 %. Vi har också mål 
att inrätta och uppdatera skyddsområden för våra kom-
munala vattentäkter. Idag har 58 % av vattentäkterna be-
slutade skyddsområden och vi har som mål att samtliga 
områden ska ha ett beslutat skydd. Skyddsföreskrifterna 
ska uppdateras för de som har föreskrifter äldre än 1980. 
Idag ligger siffran på 20 % men ska upp till 100 %. Ar-
bete pågår med dessa viktiga framtidsfrågor.

Minskad övergödning
En av kommunens stora utmaningar inom vattenom-
rådet är övergödning. Både sjöar och kustområdet har 
näringshalter långt över värdena för att bedömas ha god 
status enligt vattendirektivet. Det framgår i de åtgärdspla-
ner som tagits fram av Vattenmyndigheten. Ett område 
där övergödningen är särskilt påtaglig är Östhammars-
fjärden och Granfjärden. Under 2016 har våtmarken vid 
Karö varit i drift och vi närmar oss målet på att minska 

kvävehalterna i utgående vatten med 50 %. En annan 
källa till utsläpp av näringsämnen är enskilda avlopp. Un-
der året har vi inventerat ett stort antal avlopp och vi 
arbetar för att öka andelen av nya avloppstillstånd med 
vattentoalett som har kretsloppslösning. Under 2016 var 
denna andel 41 % och vi har en bit kvar till målet på 75 
%. Vi samarbetar med LRF och en enskild lantbrukare i 
ett projekt för att kunna återföra slam från slutna tankar 
till åkermark och under 2016 har alla förberedelser gjort 
så att anläggningen ska kunna börja byggas under 2017.

Samarbeten med andra
Östhammars kommun är aktiv i nätverk och medlemskap 
i flera förbund och organisationer som rör vattenfrågor. 
Den största samarbetsparten är Upplandsstiftelsen. De 
arbetar med konkreta åtgärder i sötvatten som gynnar 
kustfiskbestånden av abborre och gädda och kartlägger 
naturvärden i grunda vikar, så att vi ska ha ett bättre un-
derlag för planering längs kusten. Genom medlemskap 
i Svealands Kustvattenvårdsförbund får kommunen till-
gång till gemensamma mätningar av vattenkvalitet, och 
genom att delta i Uppsala läns vattenvårdsgrupp samar-
betar vi med länets övriga kommuner, universiteten och 
nationella myndigheter.

Natur för människor, växter och djur
Östhammars kommun arbetar på flera sätt med natur-
vårdsfrågor. En viktig del i arbetet är att inventera och ta 
hänsyn till naturvärden i detaljplanering och förhandsbe-
sked. Inför detaljplaner kartläggs nu naturvärden tidigt, 
dels för att ge möjlighet att skydda värdefulla miljöer, 
dels för att underlätta och effektivisera den fortsatta pla-
neringsprocessen för exploatören.

Grönstruktur i planeringen
Natur och grönstruktur är ur flera perspektiv en viktig 
del för den strategiska planeringen, både i form av biolo-
giska värden men också i form av sociala och rekreativa 
värden för både boende och besökare. Kommunen har 
under 2016 påbörjat ett samarbete med Upplandsstiftel-
sen för att ta fram ett grönstrukturprogram, med första 
fokus på de större tätorterna i kommunen. I programmet 
kommer både tas hänsyn till biologiska värden i form av 
växter, djur och naturmiljöer, men också vattenhållande 
värden, rekreationsvärden och andra ekosystemtjänster. 
Vi kommer också fokusera på områden som skola och 
förskola använder i sin undervisning och för lek. Mil-
jömålet som kommunen beslutat är att till 2018 ska 5 
sådana områden ha en skötselplan som är anpassad till 
skolans och förskolans användning.

Tillgängliggörande av natur
Östhammars kommun samarbetar med lokala förening-
ar och Upplandstiftelsen i både naturvårds- och friluft-
livsfrågor. Under 2016 har flera projekt drivits via lokala 
naturvårdsmedel (LONA). På Gräsö är det ett samarbete 
med Gräsöfonden och Upplandsstiftelsen för att produ-
cera en utställning som beskriver natur- och kulturvär-
den på Gräsö. Kommunen har också ett LONA-projekt 
tillsammans med Ekeby bygdegårdsförening och Upp-
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landsstiftelsen för att utveckla området kring Vällen och 
öka tillgängligheten i området. Vi har också tillsammans 
med Upplandsstiftelsen skapat ett Smultronställe ute på 
Krutudden i Östhammar. Ett av kommunfullmäktiges 
miljömål är att 10 naturområden ska iordningställas/få 
ökade kvaliteter fram till 2018 och vi är på god väg inom 
detta mål.

Klimat och energi
Klimat och energi
Kommunens energi- och klimatarbete syftar till att mins-
ka vår organisations utsläpp av klimatpåverkande gaser 
genom att minska och effektivisera vår energianvänd-
ning samt genom att styra om mot förnybara energikäl-
lor. Kommunen arbetar även utåtriktat mot företag, or-
ganisationen och privatpersoner i samma syfte.

Lokaler och fastigheter
Östhammars kommun har en målsättning att till år 2018 
använda 20 % mindre energi i vårt lokalbestånd jämfört 
med 2014 och tekniska förvaltningen arbetar efter en 
handlingsplan som tagits fram över prioriterade ener-
gibesparande åtgärder. Under 2016 har arbetet fortsatt 
med driftoptimeringar inom ventilation och uppvärm-
ning samt energieffektiviseringar för uppvärmning och 
tappning av varmvatten. Mellan år 2010 och 2014 har vi 
genom energibesparingsåtgärder minskat energianvänd-
ningen i våra lokaler med ca: 20 %. Värdena för 2015 
och 2016 är något högre än för 2014 och tekniska för-
valtningen bedömer det ej sannolikt att man når målsätt-
ningen ytterligare 20 % minskning till 2018.
Ett ny pelletseldad närvärmeanläggning har under året 
färdigställts i Östhammar. Anläggningen försörjer nu 
kommunhuset, SKB:s lokaler och ett antal fastigheter i 
centrala Östhammar samt det nya vård- och omsorgs-
boendet. Renoveringen av kommunhuset har avslutats 
vilket även innebär energieffektiviseringsåtgärder som 
fönsterbyte, ny ventilation med värmeåtervinning samt 
att en konvertering från uppvärmning med elradiatorer 
till biobränslevärmda vattenradiatorer. Sedan flera år till-
baka är all el som kommunen köper in för vår verksam-
het uteslutande Bra Miljöval-märkt el.
Under 2016 har nya miljömål antagits där bl.a. en mål-
sättning om solcellsinstallationer på kommunägda fast-
igheter tagits. Idag har vi en installerad effekt på 11 kW 
och målsättningen är 80 kW till 2018.

Transporter
Uppföljningen av nyckeltalet för CO2-utsläpp från tjäns-
teresor med bil visar att utsläppen ökat något från vår 
egen bilpark, från 426 ton per år till 431 ton per år. Detta 
var enligt förväntan pga att tidigare upphandlade fordon 
med relativt höga CO2-utsläpp fortfarande är i drift. Un-
der 2016 har en stor upphandling av fordon genomförts 
där kommunen har tagit ett beslut om en omfattande 
satsning på elbilar och laddhybrider framöver, i syfte att 
bryta de fossila bränslenas dominans och bryta trenden 
med svagt ökande utsläpp istället för minskade. I ett 
första skede byts ca: 30 av kommunens 120 fordon ut 

mot elbilar och laddhybrider, med ambitionen att byta 
ut samtliga fossilbränsledrivna bilar när marknaden kan 
erbjuda fungerande alternativ.
Användningen av egen bil i tjänsten behöver fortsätta 
minska. Den positiva trenden med minskad användning, 
från 57 700 mil per år 2012 till 39 600 mil 2015 har bru-
tits, då 40 600 mil registrerats för 2016. För att nå KF:s 
målsättning om 20 % minskning av växthusgasutsläppen 
till 2018 med 2014 som basvärde, krävs förutom sats-
ningen som görs på elfordon att vi 2017 har ytterligare 
fokus på att ersätta tjänsteresor med bil med kollektiva 
färdmedel. En resepolicy, som tydligt visar denna öns-
kade riktning tas fram under 2017.
Vad gäller möjligheter för allmänhet och företag i Öst-
hammars kommun att ställa om till elfordon för mins-
kade CO2-utsläpp, har vi 2016 tillsammans med SKB 
beviljats stöd ur de statliga Klimatklivspengarna för att 
bygga offentliga snabbladdningsstationer i Östhammar 
och Öregrund. Dessa kommer också att kunna bidra till 
en smidigare övergång till elbilar i vår kommunala for-
donspark.

Utåtriktad verksamhet
Den 19 mars hölls den världsomspännande klimatmani-
festationen Earth Hour. Östhammars kommun stödde 
manifestationen på olika sätt även 2016, bl.a. genom en 
tävling där i år 20 klasser och förskoleavdelningar i kom-
munen deltog med olika aktiviteter. Klasserna arbetade 
bl.a. med WWF:s material och funderade kring hur man 
kan göra för att minska energianvändningen och utsläp-
pen av klimatpåverkande gaser. Klasserna som engage-
rade sig deltog i utlottningen av 10 priser á 1000 kr att 
användas på valfritt sätt av klassen. Under Earth Hour-
veckan bjöds även i år ca: 150 elever på teaterföreställ-
ning med energi- och klimattema.
Under året har Östhammars kommun ordnat en solel-
mässa i Storbrunn med stort deltagarantal av såväl utstäl-
lare som besökare. Syftet är att få till fler investeringar i 
solcellsanläggningar i kommunen och både företag och 
allmänhet var målgrupp. Positivt är att vi under året fått 
ett lokalt företag som varit med på träffarna att satsa på 
att bli leverantör av solcellsprodukter.
Under året har en elbilsturné ordnats tillsammans med 
tre andra uppländska kommuners energi- och klimat-
rådgivare, där vi i samverkan med återförsäljare av elfor-
don gett företag och privatpersoner möjlighet att se och 
provköra elfordon från flera leverantörer. Man gavs ock-
så tillfälle att höra om våra erfarenheter av kommunens 
två egna elbilar, men även ta del av hur privata elbilsfö-
rare upplever att dessa fordon fungerar i dagligt bruk.

Giftfri miljö
Ekologiska livsmedel och mer närproducerat
Ett av de miljömål KF beslutat om är att vi ska öka an-
delen ekologiska livsmedel inom kommunal verksamhet 
till 25 %. Under 2016 var 24 % av kommunens upphand-
lade livsmedel ekologiska, så vi har lyckats bra att hitta 
leverantörer. Kommunen arbetar också med att ge större 
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möjligheter för lokala livsmedels-producenter att lägga 
anbud till kommunens upphandling av livsmedel. En av 
nycklarna till att fler leverantörer ska kunna lämna anbud 
har visat sig vara en lokal distributionscentral. Målet är 
att verksamheten ska bidra till att fler företag ges möjlig-
het att lämna anbud på kommunens upphandlingar, att 
antalet transporter och dess miljöpåverkan minskar och 
att trafiksäkerheten kring verk-samhetslokaler höjs.

Giftfri förskola
Ett annat mål för att minska riskerna med kemikalier, 
är att vi påbörjat en inventering i alla kommunens för-
skola enligt metodiken Giftfri förskola. Genom åt-gär-
der utifrån inventeringen som utbyte av vissa produkter, 
säkrade material vid renovering och nybyggnation med 
mer, vill vi minska riskerna för våra barn att utsättas för 
onödiga kemikalier i sin vardag på förskolan. Kommun-
fullmäktige har också satt upp mål att motsvarande in-
ventering ska påbörjas i skolor.

Social hållbarhet
Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt 
samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, 
utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög to-
lerans där människors lika värde står i centrum, vilket 
kräver att människor känner tillit och förtroende till 
varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. Social 
hållbarhet är av avgörande betydelse för det demokra-
tiska samhället och är helt nödvändig ur ett samhällseko-
nomiskt perspektiv. Ett socialt hållbart samhälle tål på-
frestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget 
(resilient). (SKL/Folkhälsomyndigheten)
I rapporteringen kring social hållbarhet i Östhammars 
kommun har vi valt att utgå från rubrikerna Folkhälsa 
och välfärd, Jämställdhet, Delaktighet och inflytande, 
Lokal ungdomspolitik, Integration, Arbetsmarknad och 
Trygghet. Samtliga förvaltningar har erbjudits delaktig-
het i rapporteringen som sammanställts vid Strategien-
heten

Folkhälsa och välfärd
Ett mått som ger en bild av befolkningens hälsotillstånd 
är sjukpenningtalet, dvs hur många dagar en person varit 
borta från sitt arbete på grund av sjukdom. Resultatrap-
porten från KKIK (Kommunens kvalitet i korthet) visar 
att kommunens invånare har ett genomsnittligt sjukpen-
ningtal om 10, 7 dagar mot riksmedelvärdet 11,7. Upp-
delat på kön: kvinnor 13,2 dagar (15,4) respektive män 
8,4 dagar (8,2). Siffror inom parentes är genomsnitt för 
riket.
Försämrade siffror (se nedan), kring andelen unga som 
mår bra, kan konstateras i länet som helhet, men Öst-
hammars siffror ligger under länet, framför allt i åk 9. 
Detta är en ögonblicksbild som bör kompletteras med 
den löpande bild vi har av våra ungdomars mående när 
vi möter dem i våra respektive verksamheter.

Riksorganisationen Reacta har ett treårigt projekt på 
Bruksgymnasiet: Unga makt och Hälsa. Syftet med pro-
jektet är att främja och öka ungas självupplevda fysiska, 
sociala och mentala hälsa. Det handlar om att unga själva 
tar makten över sin egen hälsa genom att tillsammans 
med andra unga bilda en förening, ett Hälsoråd. Ett häl-
soråd är knutet till skolan och personal från elevhälsan 
eller lärare fungerar som stödpersoner. Under läsåret har 
sju hälsoråd startats på Bruksgymnasiet, med elever från 
olika program. Bland annat har de startat pratgrupper 
där de pratar om positiv hälsa, spelar fotboll på fritiden 
eller ordnar hälsofrämjande aktiviteter på skolan på fre-
dagar.

En satsning har genomförts för att förbättra hälsan för 
kommunens invånare genom information om mat, mo-
tion och medicin vid kommunens mötesplatser för äldre. 
En kampanj har genomförts med stöd från Socialsty-
relsen för att bl a förhindra fallolyckor i gruppen äldre. 
Broschyrer, fickfolder samt tips om filmer lämnades ut. 
Satsning på förebyggande hembesök och information 
har också bidragit till ökad trygghet för äldre personer 
som bor i eget hem Även aktiviteter kring mötesplatser 
och stöd till anhöriga som vårdar närstående har pågått 
under året, i samverkan och dialog mellan Kultur-och 
fritidsnämnd och Socialnämnd, för att bättre möta in-
vånarnas behov.

Den upplevda kvaliteten av hemtjänst och vård på äldre-
boende har försämrats det senaste året. Det är framfö-
rallt män som tycker att kvaliteten har försämrats. Men 
även bland kvinnorna fortsätter den negativa utveckling-
en. Även om det relativa värdet är godtagbart bör en för-
djupad analys genomföras för att undersöka orsakerna 
till denna utveckling. Färre män (68%) än kvinnor ( 87 
%) är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende. 
För hemtjänster är bilden liknande då 89 % av männen 
är ganska/mycket nöjda mot kvinnornas 93%.

Validering och kompletterande utbildningar till under-
sköterskor inom vård och omsorg har genomförts för att 
möta det ökande vårdbehovet. Socialnämnden har också 
beslutat om införandet av en ny modell för utredning 
och beslut ”IBIC” (individens behov i centrum), för att 
öka delaktighet och säkra bedömningar av behov.

Kvinnojourerna i kommunen får årligen verksamhetsbi-
drag. Det finns för närvarande två organisationer som 
verkar inom området kvinnofrid. Socialförvaltningen 
har också ett utvecklat samarbete med brottsofferjouren 
och en ny familjerådgivning har upphandlats.

Genom statliga medel från MUCF (Myndigheten för 
ungdoms- och cilvilsahällfrågor) har kommunen möjlig-
gjort gratis sommarlovsaktiviteter för att främja folkhäl-
sa hos barn och unga i åldrarna 6-15 år.
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Jämställdhet
I januari 2016 antog kommunfullmäktige en strategi för 
jämställdhetsintegrering. Samtliga nämnder och förvalt-
ningar är därmed ålagda att rapportera all individbaserad 
statistik könsuppdelad från och med redovisningen för 
2016, därefter analysera dessa uppgifter och agera utifrån 
resultat av analyserna. Under året har samtliga förvalt-
ningar fått information och stöd i arbetet för att arbeta 
i enighet med strategin. Uppföljningssystemet Stratsys 
har anpassats för att möjliggöra den nya könsuppdelade 
rapporteringen. Flera tjänstepersoner inom kommunen 
har, via SKL, genomgått utbildning i att leda och styra 
jämställt.
Jämställdhet är ett stort utvecklingsområde för skolan. 
Till exempel är andel elever i åk 9 som anser att pojkar 
och flickor har samma förutsättningar till lärande endast 
59,5 %. Flickor upplever i högre grad (71%) än pojkar 
(49 %) att det är jämställt. Även vad gäller resultat skiljer 
det sig åt mellan könen. I Östhammars kommun är 91 % 
(88 %) av tjejerna, men bara 82 % (85 %) av killarna i åk 
9 behöriga till ett yrkesprogram. Siffran inom parentes 
anger medeltal för riket.
Ett dokumentationsverktyg har utarbetats på förskolan 
när det gäller arbetet mot kränkande behandling, där må-
let för att jämställdhetsäkra verksamheten också ingår.
Statistik från LOK-stödet (lokalt aktivitetsstöd till för-
eningar), visar att fler killar är aktiva i föreningsidrotten 
än tjejer, men de sommarlovsaktiviteter (genom statliga 
medel från MUCF) som genomfördes under 2016 locka-
de både killar och tjejer i stor utsträckning.
Inom ramen för samråd i översiktsplaneprocessen för-
des dialog med Swe-Q (Sveriges Quinnoråd) gällande 
boende, infrastruktur och kollektivtrafik.

Delaktighet och inflytande
På kommunens externa hemsida finns ett antal tjänster 
för att underlätta delaktighet och inflytande för kommu-
nens invånare. Under året har det anordnas tre namn-
insamlingar, 6 medborgarförslag har besvarats, politiken 
har mottagit och besvarat åtta frågeställningar och drygt 
1790 ärenden hanterades via Östhammar direkts system 
för synpunkter och klagomål. Kommunen använder 
sig också av sociala medier i dialog med medborgarna; 
framförallt Facebook men också Twitter, Youtube och 
Instagram. Liksom tidigare år speglas inte de goda siff-
rorna för de praktiskta möjligheterna till delaktighet och 
inflytande (67 % av maxpoäng i KKIK, riksmedel 56%), 
i siffrorna för hur väl invånarna upplever att dom har 
insyn och inflytande (34 mot riksmedel 40).
Under senare delen av 2016 lanserades en ny webbpor-
tal; Slutförvarsportalen. Syftet är att tillgängliggöra och 
överskådligt samla all information om slutförvarsproces-
sen.
För att uppmuntra lokala initiativ finns det möjlighet att 
bilda utvecklingsgrupper, för att ytterligare stärka den 
demokratiska processen och möjliggöra för våra kom-
muninvånare att påverka utvecklingen i kommunen. I 
januari 2016 antog kommunstyrelsen ett nytt reglemente 

för utvecklingsgrupperna. Det innebär bland annat ett 
ökat krav på utvecklingsgrupperna att arbeta för repre-
sentativitet och fler öppna möten med syftet att bättre 
förankra utvecklingsgruppernas mandat i den egna or-
ten/bygden. Utvecklingsgrupperna erbjuds även att an-
söka om medel ur en pott, om 100000 kr, för större och 
särskilt kostsamma projekt som inte ryms inom budget-
ramen om 10000 kr per utvecklingsgrupp och år.
Under året genomfördes utställning av översiktsplanen 
på alla större orter i kommunen samt via kommunens 
externa hemsida. En översiktsplan visar kommunens 
vilja och långsiktiga vision för hur vi ska använda våra 
mark- och vattenresurser på ett hållbart sätt.
Arbete med framtagande av kommunens äldreplan har 
skapat en bra grund för förståelse av brukarnas behov 
inför framtiden. De årligen återkommande dialogerna 
”Samtal med socialnämnden” fångar på ett mer operativt 
sätt de oklarheter och förväntningar som i första hand 
brukarföreningarna lyfter fram. Inom ramen för konti-
nuerliga brukardialoger fångas synpunkter upp direkt av 
berörda verksamheter.
Den formella demokratin är god på kommunens skolor, 
med klassråd, elevråd och skolråd. Den informella de-
mokratin fungerar dock mindre bra, då inte alla elever 
känner sig delaktiga. Andelen elever i åk 9 som känner 
att de får ta ansvar för sitt lärande har sjunkit det senaste 
året. Måltalet är 100 %, men endast 46,1% har svarat att 
de har delaktighet (pojkar 48 % och flickor 44 %). Under 
hösten 2016 genomfördes skoldilaogmöten i Östham-
mar och Gimo med ca 45 deltagande invånare.
Med syftet att utveckla demokratiska processer och 
medborgardialog har Östhammars kommun deltagit i ett 
SIDA-finansierat projekt tillsammans med Pemba muni-
cipality i Mozambique. Från Östhammars kommun har 
både politiker och tjänstepersoner deltagit.

Lokal ungdomspolitik
Ungas möjligheter att träda in i vuxenvärlden påverkas i 
hög grad av hur samhället är utformat. Med rätt förut-
sättningar kan unga både forma sina egna liv och bidra 
till en positiv samhällsutveckling. Ungdomspolitikens 
mål är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha goda 
levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande 
över samhällsutvecklingen. (Myndigheten för ungdoms- 
och cilvilsamhällsfrågor)

Volymer och kostnader för insatser, i jämförelser med 
andra liknande kommuner, indikerar att den sociala 
miljön är trygg och säker i Östhammar. Under året har 
Socialförvaltningen arbetat med att förflytta fokus från 
placeringar till öppenvårdslösningar och rådgivning. Ex-
empel på detta är öppenvård i form av samtalsstöd för 
både barn och föräldrar, som bygger på evidensbaserade 
arbetsmodeller. De placeringar som trots allt måste ge-
nomföras sker i allt större omfattning i närmiljön.
Stödet från regionen, för barn med psykisk ohälsa, har 
försvagats under året på grund av hög rörlighet i deras 
verksamhet. Ett länsgemensamt utvecklingsprojekt har 
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initierats för att tydliggöra hur första linjens psykiatri för 
kommunens innevånare ska säkerställas. Arbetet med 
kvalitetsutveckling av handläggningsprocessen fortsätter 
inom Socialförvaltningens verksamhetsområde, så även 
samarbetet med skolan.
Den interna samverkan mellan skola och Socialförvalt-
ning har utvecklats ytterligare under året, bland annat 
genom en gemensam utbildning/informationsinsats 
tillsammans med skolans rektorer. Skola och Socialför-
valtningen har även gemensamt upprättat en ny arbets-
modell för barn som riskerar att hamna i kriminalitet och 
droger.
Under 2016 tog det lokala ungdomsrådet form och blev 
medlemmar i Sveriges ungdomsråd. Östhammars kom-
mun blev också medlemmar i NUNI-nätverket (natio-
nellt nätverk för ungas inflytande).
Kultur- och fritidsnämnden baserar ett antal styrtal på 
resultaten för enkäten LUPP (lokal uppföljning av ung-
domspolitiken) och har även lagt in i flerårsbudget att 
kontinuerligt genomföra och använda LUPP som mät-
verktyg.

Integration
För att säkerställa det strategiska och långsiktiga arbetet 
med integrationsfrågorna i kommunen anställdes under 
våren 2016 en arbetsmarknads- och integrationsstrateg 
med placering vid kommunledningsförvaltningen.
Under våren bildades en förvaltningsövergripande styr-
grupp för integrationsfrågorna med representanter från 
Barn- och utbildningsförvaltningen, Enheten för arbete 
och sysselsättning, Kultur- och fritidsförvaltningen, So-
cialförvaltningen och Kommunledningsförvaltningen. 
Styrgruppens uppdrag består i att underlätta för nyan-
lända flyktingar att integreras i Östhammars kommun 
och att över förvaltnings- och myndighetsgränser och 
i samverkan med det civila samhället finna lösningar 
som gör integrationsprocessen effektiv, kvalitativ och 
innovativ. Även ett integrationsnätverk har bildat, med 
representanter från det civila samhället (kyrkor, fören-
ingar, studieförbund) och kommunen. Kultur- och fri-
tidsförvaltningen har utvecklat nya samverkansformer 
med föreningslivet och de asylboenden och boenden för 
ensamkommande barn som är etablerade i kommunen. 
Kultur och fritid har i samverkan med Kultur och bild-
ning Uppsala genomfört ett projekt för att främja häl-
san hos personer på asylboenden. Friskvårdsaktiviteter 
har erbjudits ungdomar på HVB-hem. Gratis sommar-
lovsaktiviteter har erbjudits barn och unga mellan 6-15år.

Ca 105 ensamkommande barn erbjudits bostad och 
trygghet i kommunen. Inspektion av boenden för en-
samkommande har genomförts av Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO). Inga större brister har framkommit 
vid dessa inspektioner. Mottagandet av ensamkomman-
de barn har minskat under året. Arbetet har därför i hö-
gre utsträckning än tidigare fokuserats på att arbeta för 
att ungdomarna ska flytta ut i eget boende och bli en del 
av samhället snabbare.

Arbetsmarknad
En väl fungerande arbetsmarknad präglas av hög syssel-
sättning och låg arbetslöshet och att arbetskraftens po-
tential tas tillvara genom matchning mot de behov som 
finns. En sådan arbetsmarknad bidrar till sammanhåll-
ningen i samhället och ger alla människor möjlighet att 
bidra och utvecklas.
För att säkerställa det strategiska och långsiktiga arbe-
tet med arbetsmarknadsfrågor i Östhammars kommun 
anställdes under våren 2016 en arbetsmarknads- och 
integrationsstrateg med placering kommunledningsför-
valtningen.
Arbetsförmedlingen lokalt och Östhammars kommun 
har under året arbetat med framtagandet av en bred 
överenskommelse på det arbetsmarknadspolitiska om-
rådet om samverkan på lokal och regional nivå. Särskilt 
stort värde av gemensamma samverkanslösningar finns 
i frågor som rör lokal- och regional utveckling, kom-
petensförsörjning samt insatser för nyanlända och för 
personer med särskilt behov av stöd för att komma i ar-
bete. Överenskommelsen 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.
Ett arbetsmarknadsprojekt har initierats i samarbete med 
Arbetsförmedlingen. Projektet ”Tillsammans Östham-
mar” strävar efter att korta vägen till arbete eller utbild-
ning för bland annat de nyanlända personer som bosät-
ter sig i kommunen. En annan del av projektet riktar sig 
till unga med funktionsnedsättning. Projektet drivs av 
Enheten för arbete och sysselsättning.
Ett långsiktigt samverkansarbete kring arbetslivsinriktad 
rehabilitering sker i form av LOKUS Östhammar och 
en samverkanskoordinator har anställts vid Socialför-
valtningen. Tjänsten är finansierad av Samordningsför-
bundet Uppsala län. Parterna är Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Uppsala och Östhammars 
kommun. Samverkanskoordinatorn ska stödja samver-
kan kring personer som aktualiserats av de olika huvud-
männen. Målgruppen är personer som bedöms vara i 
behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering för 
att öka eller återfå sin arbetsförmåga samt behöver kom-
pletterande stöd för att klara av att delta i, eller förbere-
das för insatser från någon av samverkansparterna.
Ett arbetsmarknadspolitiskt styrdokument ”Bred över-
enskommelse om samverkan på det arbetsmarknadspoli-
tiska området mellan Arbetsförmedlingen och Östham-
mars kommun” har tagits fram av arbetsmarknads- och 
integrationsstrateg på uppdrag av Styrgrupp arbetsmark-
nad (Af-chef  och förvaltningschefer vid kommunled-
ning, Socialförvaltningen och Barn- och utbildnings-
förvaltningen) och syftar till att stärka och tydliggöra 
samverkan och strategier kring målgrupper och kom-
petensförsörjning. Överenskommelsen har tagits fram i 
samråd med representanter från det lokala näringslivet.

Trygghet
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Hållbarhetsbokslut

Det lokala brottsförebyggande rådet Trygg i Östham-
mars kommun (TRÖ) arbetar med brottsförebyggande 
åtgärder grundade på statistik från polisen och genom-
förda undersökningar bland annat ”Liv och hälsa ung”. 
Rådets arbete bedrivs utifrån en samverkansöverens-
kommelse mellan kommunen och Lokalpolisområde 
norduppland. I överenskommelsen finns aktörernas 
åtaganden och gemensamma ansvar beskrivna. Utöver 
ordinarie arbete i linjen hade TRÖ tre samrådsmöten 
under 2016. Resultatrapporten för KKIK visar att Öst-
hammars kommun uppfattas som en trygg kommun av 
invånarna, med indexet 68 mot rikets medelvärde 58.
Andra mått som säger något om kommunens trygghet är 
tex hur lång väntetiden är i snitt för att få plats på äldre-
boende från ansökan till erbjudande om plats. I Östham-
mars kommun är antalet dagar 55, mot medelvärdet för 
riket som är 58. Uppdelat på kön ser vi att kvinnor får 
vänta i snitt 58 dagar mot männens 45. Antal dagar för 
handläggning av ekonomiskt bistånd vid nybesök är 12 
för Östhammar och 17 i medeltal för riket. Här saknas 
uppgift om eventuell skillnad mellan könen.
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Den kommunala redovisningslagen reglerar 
kommunernas redovisningsmodell.  Modellen 
består av resultaträkning, balansräkning och 
finansieringsanalys.

Resultaträkning
Resultaträkningen är en sammanfattning av årets redo-
visade kostnader och intäkter.  Överstiger intäkterna pe-
riodens kostnader innebär det att det egna kapitalet ökar 
och enhetens finansiella styrka förbättras.
Resultaträkningen delas upp i tre olika resultat. Det första 
resultat som används är verksamhetens nettokostnader. 
Det består av intäkter genererade i verksamheten som 
dragits av mot verksamhetens kostnader och planenliga 
avskrivningar.  Nettokostnaden beskriver det som åter-
står att skattefinansiera. Underskottet på nettokostnads-
nivå reduceras sedan med skatteintäkter och de generella 
statsbidragen. Finansiella intäkter ökar resultatet och fi-
nansiella kostnader minskar resultatet. Det resultat som 
då erhålls kallas ”resultat före extraordinära poster” eller 
”resultat 2”. Det resultat som genereras här ska finan-
siera årets investeringar och ett eventuellt framtida spa-
rande eller eventuell amortering av långfristiga skulder.
Efter ”resultat 2” kommer extraordinära intäkter och 
kostnader. Det är poster som inte har något direkt sam-
band med den ordinarie verksamheten som bedrivs i 
kommunen.  Dessa poster blir mer och mer ovanliga i 
kommuner.  Det resultat som nu har framkommit är ”re-
sultat 3” och visar årets resultat för kommunen.

Balansräkning
Balansräkningen beskriver den ekonomiska ställningen 
vid bokslutstillfället och utgör därmed en förbindelse-
länk mellan åren.  Den visar det bokförda värdet av kom-
munens tillgångar och hur dessa har finansierats – ex-
ternt med främmande kapital (skulder) och internt med 
eget kapital.
Tillgångarna delas upp i omsättningstillgångar (kassa och 
bank, placeringar, fordringar, lager) och anläggningstill-
gångar som är tillgångar som ska innehas och utnyttjas 
under flera år (ex fastigheter och inventarier). På motsva-
rande sätt delas skulderna upp i kortfristiga och långfris-
tiga samt avsättningar. Kortfristiga skulder förfaller till 
betalning inom ett år. De övriga skulderna sträcker sig 

över flera år. Avsättningar innefattar kommunens pen-
sionsskuld inklusive garantipensioner. En avsättning är 
definitionsmässigt en skuld som man inte vet hur stor 
den är eller när den ska betalas.

Finansieringsanalys
Finansieringsanalysen ger upplysning om hur medel har 
tillförts och hur dessa har använts.  Till skillnad från re-
sultaträkningen som redovisar kostnader och intäkter ut-
går finansieringsanalysen från gjorda inbetalningar eller 
utbetalningar.

Några finansiella nyckeltal
Balanslikviditet – omsättningstillgångar i relation till kort-
fristiga skulder.  Ett mått på den kortsiktiga betalnings-
beredskapen där lager och förråd inkluderas.
Finansiella nettotillgångar – (fin.anl + oms/ks+ls) i mått-
tet ingår alla finansiella tillgångar på balansräkningen 
som kommunen beräknas omsätta på tio års sikt. Måttet 
speglar den tidsrymd som ligger någonstans mellan likvi-
ditetsmåtten och soliditeten. Man skulle kunna uttrycka 
det som ”medellång betalningsberedskap”.
Kassalikviditet – (kf+kp+kb/ks) är ett mått på kommu-
nens kortsiktiga betalningsberedskap. Vid 100 % täcks 
de kortfristiga skulderna av likvida medel, kortfristiga 
fordringar och kortfristiga placeringar.
Nettokostnadsandel – hur stor andel av skatteintäkterna 
och generella statsbidrag som har gått åt till att finansiera 
verksamhetens nettokostnader och finansiella poster.
Rörelsekapital – skillnaden mellan omsättningstillgångar 
och kortfristiga skulder. Ett mått på kommunens kort-
siktiga betalningsberedskap.
Skattefinansieringsgraden av investeringarna – beskriver hur 
stor del av kommunens nettoinvesteringar som kan fi-
nansieras med skatteintäkter när löpande driften är fi-
nansierad.
Skuldsättningsgraden – visar hur stor andel av kommunens 
tillgångar som är finansierade med främmande kapital.
Soliditet – eget kapital i förhållande till totala tillgångar. 
Beskriver hur kommunens långsiktiga betalningsstyrka 
utvecklas. Ju högre soliditet desto starkare finansiellt 
handlingsutrymme. 

Redovisningsmodell och finansiella nyckeltal

Handling C, KS 2017-03-21 
51 av 52



Lednings- och verksamhetsstöd
Ev frågor om årsredovisningen besvaras av 
Fredrik Borgelin, redovisningsekonom, tfn 
0173-86120

Handling C, KS 2017-03-21 
52 av 52


	KS20170321K
	KALLELSE

	1 Information från gemensamma nämnder och kommunala bolag
	2 Information från Strategienheten om slutförvaret
	Handling A

	3 Eventuell avsiktsförklaring farledsfördjupning Hargs Hamn AB
	4 Rapport från nämnd/förvaltningar
	5 Redovisning av revisorernas enkätundersökning
	6 Rapport från representant från överförmyndarnämnden
	7 Medborgarlöfte 2017 för Östhammars kommun, antagande
	Handling G, KSAU 2017-03-15

	8 Budget 2018, flerårsplan 2019-2021
	Handling B

	9 Årsredovisning 2016, Östhammars kommun, godkännande
	Handling C

	10 Verksamhetsberättelse och bokslut 2016, slutförvarsorganisationen Östhammars kommun
	Handling D 1
	Handling D 2
	Handling D 3
	Handling D 4

	11 Synpunkter inom tidig dialog för Havsplan Bottniska viken
	Handling C 1, KSAU 2017-03-15
	Handling C 2, KSAU 2017-03-15
	Handling C 3, KSAU 2017-03-15
	Handling C 4, KSAU 2017-03-15

	12 Remiss av Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi(SOU 2017:02)
	13 Beslut om folkomröstning gällande slutförvar för använt kärnbränsle i Östhammarskommun
	Handling E 1, KSAU 2017-03-15
	Handling E 2, KSAU 2017-03-15
	Handling E 3, KSAU 2017-03-15
	Handling E

	14 Utseende av juridiskt ombud i prövningen av SKB:s ansökan om tillstånd enligtmiljöbalken till anläggningar som ingår i ett sammanhängande system för slutförvaringav använt kärnbränsle och kärnavfall (slutförvaret)
	15 Yrkanden från Östhammars kommun om åtgärder för 2+1-väg på väg 288,sträckan Gimo-Börstil
	16 Kommunalt borgensåtagande för lån till Östhammar vatten AB
	17 Kapitalisering av Östhammar Vatten AB, information
	18 Kostnader för den gemensamma nämnden för kunskapsstyrning
	Handling F

	19 Kommunikationspolicy för Östhammars kommun, antagande
	Handling G

	20 Redovisning intern kontrollplan 2016, samtliga förvaltningar
	Handling B, KSAU 2017-03-15

	21 Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 4, 2016
	Handling H

	22 Representation bolagsstämma Visit Roslagen
	23 Utvecklingsgruppernas verksamhetsberättelse för 2016
	Handling I 1
	Handling I 2
	Handling I 3
	Handling I 4
	Handling I 5
	Handling I 6
	Handling I 7
	Handling I 8

	24a) AnmälningsärendePersonalförsörjning och planering inom äldreomsorgen
	Handling J 1
	Handling J 2

	24b) Anmälningsärende, Överförmyndarnämnden i Uppsala län. Antagen delegationsordning
	Handling K

	24c) Anmälningsärende, Överförmyndarnämnden i Uppsala län. Antagen granskningsinstruktionför överförmyndarförvaltningen
	Handling L

	24d) Anmälningsärende, Överförmyndarnämnden i Uppsala län. Remissyttrande överrevisionsrapport
	Handling M

	25a) Delegationsbeslut, medel till utvecklingsprojekt
	25b) Delegationsbeslut, personalfrågor
	26 Arvoden till styrelsemedlemmar i Östhammar Vatten AB



