
 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2016-03-10 1 (31) 

 

  
 

 KALLELSE 
  
  
Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  
Datum och tid 2015-03-15 Klockan 08:00 
  
Plats SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar  
  
Besök Nr ÄRENDELISTA Föredragande/inbjudna 
    
08:00 1 Statsbidrag för nyanlända, fördelning 

 
Peter Nyberg 

 2 Integration genom sysselsättning, insats/finansiering 
 

Peter Nyberg 

 3 Arbetslinjen, insats/finansiering 
 

Peter Nyberg 

 4 Styrgrupp Integration-Integrationsråd, inrättande 
 

Peter Nyberg 

 5 Svar på inkommen skrivelse angående kulturcen-
ter/huvudbibliotek 
 

Peter Nyberg 

09:15 6 Bredbandsdiskussion, strategiskt beslut Peter Nyberg 
Jan Rydberg 
Marie Berggren 
 

09:45 7 Redovisning av Översiktsplan 2015 My Laurell 
Camilla Andersson 
Marie Berggren 
 

10:45 8 Medborgardialog Miljömål/diskussion Camilla Andersson 
Anders Bergman 
Marie Berggren 
 

 9 Verksamhetsberättelse och bokslut 2015 för slutförvarsor-
ganisationen 

Marie Berggren 
 
 

 10 Omprioriteringar, cykelbanor i Länstransportplanen Marie Berggren 
 

 11 Svar på medborgarförslag om att omvandla Öregrunds 
utvecklingsgrupp till en förening 
 

Marie Berggren 
 

11:30 12 Information om Upplandsbygd Lokalt Ledd utveckling 
(Leader) – 2015-2021 

Stefan Edelsvärd 
Sven Uhlås 
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KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2016-03-10 2 (31) 

 

  
 

 13 Upplösning av den ideella föreningen Leader UROSS 
 

Stefan Edelsvärd 

13:00 14 Överläggning med kommunledningen 
 

Tomas Bendiksen 
Charlotte Köhler 
Jonas Svensson 
Lars Karlsson 
 

 15 Detaljplaneläggning av markområde i Alunda 
 

 

 16 Entreprenadform, Frösan Lars Karlsson 
 

 17 Gästrike vatten, information 
 

 

14:30 18 Resultatbudget 2017, Preliminärt rambeslut Gilbert Klerks 
 

 19 Bemyndigande att teckna kommunens bankkonto vid på-
fyllning av förladdade kort 

Gilbert Klerks 
 
 

 20 Intern kontroll 2015, kommunstyrelsen 
 

Gilbert Klerks 

 21 Intern kontroll 2015, redovisning från samtliga nämnder 
 

Gilbert Klerks 

15:00 22 Systematiskt arbetsmiljöarbete i Östhammars kommun Linn Sunnelid 
Rose-Marie Findeisen 
Gabriella Westerberg 
 

 23 FrivilligHandtaget, ansökan om bidrag för år 2016 Linn Sunnelid 
 

 24 Reglemente för kommunstyrelsen, revidering 
 

 

 25 Remiss, angående ”Region Uppsala” 2017 
 

 

 26 Verksamhetsmål för Trygg i Östhammars kommun 
(TRÖ), antagande 
 

 

 27 Projektbeskrivning, äldreplan 2018-2023, information 
 

 

 28 Svar på motion angående antagen bredbandsstrategi för 
Östhammars kommun 
 

 

 29 Svar på medborgarförslag angående fiberbredband 
 

 

    
Sekreterare Kersti Ingemarsson 

  
Ordförande Jacob Spangenberg (C) 
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KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2016-03-10 3 (31) 

 

  
 

1 Dnr Dpl 
 
Statsbidrag för nyanlända, förslag till fördelning 
 
Diskussioner om hur medlen fördelas ska genomföras. Förslag till fördelning tas 
upp. 
 
Kommunchef Peter Nyberg föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 
 
 
 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2016-03-10 4 (31) 

 

  
 

2 Dnr Dpl 
 
Integration genom sysselsättning, insats/finansiering 
 
Diskussioner om satsning på tidig etablering på arbetsmarknaden ska genomfö-
ras. Förslag till insats/finansiering tas upp. 
 
Kommunchef Peter Nyberg föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
 
 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2016-03-10 5 (31) 

 

  
 

3 Dnr Dpl 
 
Arbetslinjen, insats/finansiering 
 
Diskussioner om hur vi underlättar inträdet på arbetsmarknaden för grupper med 
höga trösklar ska genomföras. Förslag till insats/finansiering tas upp. 
 
Kommunchef Peter Nyberg föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
 
 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2016-03-10 6 (31) 

 

  
 

4 Dnr Dpl 
 
Styrgrupp Integration/Integrationsråd, inrättande, information 
 
Informeras om inrättande av styrgrupp för Integration. 
 
Kommunchef Peter Nyberg föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2016-03-10 7 (31) 

 

  
 

5 Dnr KS-2016-193 Dpl 670 
 
Skrivelse angående kulturcenter/huvudbibliotek 
 
Handling A 
 
Skrivelse daterad 2016-02-19 har inkommit till Östhammars kommun med frå-
geställningar rörande kulturcenter/huvudbibliotek. 
 
Kommunchef Peter Nyberg föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2016-03-10 8 (31) 

 

  
 

6 Dnr Dpl 
 
Bredbandsdiskussion, strategiskt beslut 
 
IT-strateg Jan Rydberg och chef för strategienheten Marie Berggren inbjuds till 
diskussion om hur vi använder stadsnätet på bästa sätt. 
 
Kommunchef Peter Nyberg föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2016-03-10 9 (31) 

 

  
 

7 Dnr KS-2010-470 Dpl 312 
 
Redovisning av Översiktsplan 2015 
 
Miljösakkunnig Camilla Andersson, chef för strategienheten Marie Berggren 
och My Laurell föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
 
 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2016-03-10 10 (31) 

 

  
 

8 Dnr KS-2014-373 Dpl 003 
 
Medborgardialog Miljömål, diskussion 
 
Miljösakkunnig Camilla Andersson och utredare Anders Bergman föredrar 
ärendet. Chef för strategienheten Marie Berggren medverkar. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2016-03-10 11 (31) 

 

  
 

9 Dnr Dpl 
 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2015 för slutförvarsorganisationen 
 
Handling F – (publiceras i politikernas arbetsrum innan sammanträdesdagen) 
 
Strategienheten informerar kommunstyrelsen om bokslut 2015 och verksam-
hetsberättelse för 2015 för slutförvarsorganisationen i Östhammars kommun. 
Bokslut och verksamhetsberättelse ska insändas till Strålsäkerhetsmyndigheten 
senast 31 mars.  
 
Förslag till beslut 
 
Verksamhetsberättelse och bokslut verksamhetsåret 2015 för slutförvarsorgani-
sationen i Östhammars kommun godkänns.  
 
Chef för strategienheten Marie Berggren föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 
 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2016-03-10 12 (31) 

 

  
 

10 Dnr Dpl 
 
Omprioritering av cykelstråk inom Östhammars kommun, Länsplan för regional 
transportinfrastruktur 2014-2025 
 
En åtgärdsvalsstudie har genomförts av väg 288 sträckan Gimo-Börstil där en 
rad åtgärder föreslås för att öka trafiksäkerheten. En av dem är ett cykelstråk 
från Gimo till Hökhuvud. Denna åtgärd kan finansieras helt eller delvis via andra 
potter än det som diskuteras gällande väg 288. När åtgärder planeras för 288:an 
är det klokt att samtidigt fundera på cykelstråken så att man kan får olika sam-
ordningsvinster. En förutsättning för detta är att en förändring sker av kommu-
nens egna prioriteringar i länsplanen. Östhammars kommun har två högt priori-
terade cykelstråk på listan: 
 
Nr 3 Östhammar-Norrskedika 
Nr 5 Östhammar-Hökhuvud-Gimo 
 
För att komma framåt effektivt i utbyggnaden av cykelstråk i Östhammars 
kommun önskar kommunen byta prioriteringsordning på våra cykelstråk, d.v.s. 
att stråket Östhammar-Hökhuvud-Gimo prioriteras framför Östhammar - Norr-
skedika. 
 
Förslag till beslut 
 
Östhammars kommun byter prioriteringsordning på sina cykelstråk i länsplans 
för regional transportinfrastruktur i Uppsala län för att uppnå samordningsvinster 
i anslutning till arbetet med väg 288, Gimo – Börstil. 
 
Prioritet nr 3 Östhammar-Hökhuvud-Gimo 
Prioritet nr 5 Östhammar–Norrskedika 
 
Chef för strategienheten Marie Berggren föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 
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KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
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11 Dnr KS-2016-18 Dpl 915 
 
Svar på medborgarförslag om att utvecklingsgruppen i Öregrund omvandlas till 
en förening 
 
Handling B 
 
I medborgarförslag daterat 2015-10-23 lämnas förslag om att utvecklingsgrup-
pen i Öregrund omvandlas till en förening och att arbetet med utvecklingsfrågor 
sker inom ramen för en förening med enkla stadgar som kommunen utfärdat. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-02-16 
 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 
_____ 
 
Strategienhetens svar på medborgarförslaget, 2016-02-24 föreligger. 
 
Arbetsutskottets förslag 
 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2016-03-10 14 (31) 

 

  
 

12 Dnr Dpl 
 
Information om Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling (Leader) – 2016-2021 
 
Verksamhetsledare Sven Uhlås och internationell samordnare Stefan Edelsvärd 
föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets beslut 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2016-03-10 15 (31) 

 

  
 

13 Dnr KS-2016-184 Dpl 901 
 
Upplösning av den ideella föreningen Leader UROSS 
 
Handling C 
 
Delar av Östhammars kommun var en del av Leaderområdet UROSS (Utveckla 
Roslagen och Stockholms Skärgård) i EU:s förra programperiod 2007-2013. 
 
I EU:s nya programperiod 2014-2020 deltar Östhammars kommun i Leader 
Stockholmsbygd endast inom Havs- och Fiskerifonden för Börstils och Öre-
grund-Gräsö församlingar. 
 
Skrivelse har inkommit till Östhammars kommun från den ideella föreningen 
Leader UROSS om begäran av överföring av kvarvarande medel för perioden 
2007-2013 om 334 0000 kronor för de 6 medfinansierande kommunerna till Le-
ader Stockholmsbygd. 
 
Förslag till beslut 
 
Kvarvarande medel från Leader UROSS för perioden 2007-2013 för de medfi-
nansierande kommunerna på 334 000 kronor överförs till Leader Stockholms-
bygd för den nya programperioden 2014-2020. 
 
Internationell samordnare Stefan Edelsvärd föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 
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KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2016-03-10 16 (31) 

 

  
 

13:00 14 Dnr KS-2016-6 Dpl 904 
 
Överläggning med kommunledningen 
 
Bygg- och miljönämndens ordförande, bygg- och miljöchef, gatu- och fastig-
hetschef samt tekniska utskottets ordförande inbjuds till arbetsutskottet för in-
formationsutbyte och diskussion angående aktuella frågor. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2016-03-10 17 (31) 

 

  
 

15 Dnr KS-2016-169 Dpl 313 
 
Detaljplaneläggning av markområde i Alunda 
 
Handling D 
 
Markområdet mellan Torpvägen och Furuvägen i Alunda har vid flera tillfällen 
diskuterats för utveckling av ny bebyggelse. Östhammarshem har visat intresse 
för att på sikt kunna exploatera området som ligger intill deras fastighet Marma 
1:43 där det i dag finns parkeringsplatser och ett garage. 
 
Vid ett sammanträde mellan Östhammarshem och kommunen i januari 2016 
föreslogs att kommunen skulle ta fram en ny detaljplan för området. Gällande 
detaljplan är från 1965 och området är på den avsatt som park, plantering och är 
allmän platsmark. Området ingår i kommunens stora fastighet Marma 1:67. 
 
Förslag till beslut 
 
Markområdet mellan Torpvägen och Furuvägen i Alunda, del av fastigheten 
Marma 1:67, ska detaljplaneläggas för möjlig byggnation av flerfamiljshus. 
 
Arbetsutskottets förslag 
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16 Dnr KS-2016-60 Dpl 262 
 
Entreprenadform för Frösan 
 
Handling E 
 
Karin Rosén från företaget Wahlros, konsult för hjälp med projekt och byggled-
ning berättar om partnering och samverkan som entreprenadform. 
 
Teknisk chef Annila Bexelius, berörda tjänstemän från barn- och utbildningsför-
valtningen, barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, tekniska utskottet samt 
revisions ordförande Sten Lindholm medverkar. 
 
Arbetsutskottets beslut 2016-02-10 
 
Arbetsutskottet ser positivt till partnering och samverkan som entreprenad-
form gällande byggnationen av ny Frösåkersskola. 
 
Arbetsutskottets förslag 2016-02-10 
 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchef Peter Nyberg och teknisk chef 
Annila Bexelius att fram ett beslutsunderlag för projektet. 
_____ 
 
Tekniska förvaltningens skrivelse, Samverkan/partnering entreprenad för Frös-
an, daterad 2016-03-07 föreligger. 
 
Gatu- och fastighetschef Lasse Karlsson inbjuds till att medverka under ärendets 
handläggning. 
 
Arbetsutskottets förslag 
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17 Dnr KS-2016-27 Dpl 901 
 
Information gällande Gästrikevatten 
 
Kommunstyrelsen har 2016-02-02 beslutat att  
 
• ge Gästrike Vatten AB (GV) samt tekniska förvaltningen, Östhammars 

kommun uppdraget att ta fram beslutsunderlag för anslutning av Öst-
hammars kommuns VA verksamhet till Gästrike Vatten. 
 

• beslutsunderlaget ska innefatta motiv, för- och nackdelar samt konse-
kvenser gällande GV, ägarkommuner och Östhammars kommun samt er-
forderliga formella handlingar (ex bolagsordning, aktieägaravtal, ägardi-
rektiv, samarbetsavtal) 
 

• en styrgrupp tillsätts bestående av ordförande i Gästrike Vatten, kom-
munstyrelsens ordförande i respektive ägarkommun samt teknisk chef i 
Östhammar, VD Gästrike Vatten och anlitad konsult 
 

• vid behov samråda med kommunchefer eller motsvarande 
 
Information i ärendet lämnades på kommunfullmäktiges sammanträde 2016-02-
16. 
 
Arbetsutskottets beslut 
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18 Dnr Dpl 
 
Resultatbudget 2017, Preliminärt rambeslut 
 
Förslag till preliminär resultatbudet 2017 redovisas. 
 
Chefsekonom Gilbert Klerks föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets beslut 
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KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2016-03-10 21 (31) 

 

  
 

19 Dnr KS-2016-177 Dpl 002 
 
Bemyndigande att teckna kommunens bankkonto vid påfyllning av förladdade 
kort 
 
Kommunens bank (Swedbank) har presenterat en produkt med namnet ”Förlad-
dat kort Maestro”. Kortet kan användas vid utbetalning av ekonomiskt bistånd, 
försörjningsstöd/ersättning till personer som inte har något bankkonto eller till 
klienter som saknar ID-handling. Kortet laddas av utbetalare via portal med be-
lopp upp till 20 000 kronor. Kortet kan spärras och ersättas. 
 
Förslag till beslut 
 
Enheten för Arbete och Sysselsättning (EAS) får möjlighet att tilldela kort till 
flyktingar. 
 
Pia Jelk (EAS) och Ulla Åberg Nordström (Lednings- och verksamhetsstöd) får 
teckna kommunens bankkonto i samband med laddning av förladdat kort. 
 
Chefsekonom Gilbert Klerks föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 
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20 Dnr Dpl 
 
Redovisning intern kontrollplan 2015, kommunstyrelsen 
 
Handling G 
 
Syftet med Internkontroll arbetet är att säkerställa och skapa en trygg arbetsmiljö 
samt att följa de legala krav som ställs på kommunverksamheten. Arbetet utgår 
från att eliminera risker i verksamheten genom att upprätta en internkontrollplan. 
Det innebär även att vi säkerställer att verksamheten följer de riktlinjer och ruti-
ner som finns i kommunens organisation.  
 
Avrapportering för kommunstyrelsens internkontroll 2015, daterad 2016-03-01 
föreligger. 
 
Chefsekonom Gilbert Klerks föredrar ärendet. 
 
Förslag till beslut 
 
Redovisning intern kontrollplan 2015 för kommunstyrelsen godkänns. 
 
Arbetsutskottets förslag 
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21 Dnr KS-2015-945 Dpl 003 
 Dnr BUN-2014-107 Dpl 003 
 Dnr BMN-2015-83 Dpl 003 
 Dnr KFN-2015-8 Dpl 003 
 Dnr SN-2014-453 Dpl 701 
 Dnr KS-2015-148 Dpl 003 
 
 
Redovisning intern kontrollplan 2015, samtliga förvaltningar 
 
Handling H 
 
Kontrollrapporter från barn- och utbildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, 
kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och tekniska utskottet föreligger. 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen har tagit del av kontrollrapporter, internkontrollplan 2015 för 
barn- och utbildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, kultur- och fritids-
nämnden, socialnämnden och tekniska utskottet. 
 
Chefsekonom Gilbert Klerks föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 
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22 Dnr Dpl 
 
Systematiskt arbetsmiljöarbete i Östhammars kommun 
 
Handling I 
 
I syfte att förbättra och förtydliga det systematiska arbetsmiljöarbetet i Östham-
mars kommun pågår ett utvecklingsarbete där första steget föreslås vara att fast-
ställa riktlinjer gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Östhammars 
kommun. 
 
Följande dokument är framtagna 
 

• Riktlinjer gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Östhammars 
kommun 

 
• Bilaga 1:1  

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter – Nämnd till Förvaltningschef 
 

• Bilaga 1:2  
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter – Förvaltningschef till Verksamhets-
chef 
 

• Bilaga 1:3  
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter – Verksamhetschef (eller motsva-
rande) till Enhetschef (eller motsvarande) 
 

• Bilaga 2  
Returnering av arbetsmiljöuppgift(er)/arbetsmiljöärende 

 
• Förslag på reviderat reglemente för kommunstyrelsen samt förändrings-

förslag till nämnderna. (Ärende 24) 
 
Utbildning och stödmaterial 
Utgångspunkten är att sedan erbjuda utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete 
till förtroendevalda, kommunens chefer och fackliga representanter samt att vi-
dareutveckla stödmaterial i form av årschema för arbetet och en nätbaserad chef-
shandbok. 
 
Administrativ chef Linn Sunnelid, handläggare Rose-Mari Findeisen och HR-
generalist Gabriella Westerberg föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets beslut 
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23 Dnr KS-2016-215 Dpl 993 
 
FrivilligHandtaget, ansökan om bidrag för år 2016 
 
Handling J 
 
FrivilligHandtaget ansöker för år 2016 om ett bidrag på minst 40 000 kr från 
Östhammars kommun. 
 
Bakgrund 
FrivilligHandtaget har tidigare erhållit verksamhetsbidrag från Östhammars 
kommun. 2010 och 2011 erhöll verksamheten 45 000 kr per år från Socialnämn-
den, 2012 sänkte Socialnämnden bidraget till 30 000 kr. 2013 och 2014 erhölls 
30 000 kr respektive 40 000 kr från Kommunstyrelsen, 2015 uppgick stödet till 
30 000 kr från Kommunstyrelsen samt ytterligare 25 000 kr från Finskt förvalt-
ningsområde för administration av det finska projektet.  
 
Lednings- och verksamhetsstöds yttrande 2016-03-10 föreligger. 
 
Förslag till beslut 
 
FrivilligHandtaget har i sin ansökan bilagt resultat- och balansräkning och verk-
samhetsberättelse för 2015 samt föreslagen budget och verksamhetsplan för 
2016.  
 
I budget för Lednings- och verksamhetsstöd finns 30 000 kr budgeterat för fort-
satt stöd till FrivilligHandtaget och beviljat bidrag för 2016 föreslås uppgå till 
den summan.  
 
Om FrivilligHandtaget ansöker om bidrag från Finskt förvaltningsområde med 
mer preciserade uppgifter om verksamhet som berör den målgrupp förvaltnings-
området riktar sig till, kan ytterligare medel från Finskt förvaltningsområde er-
hållas.  
Arbetsutskottets förslag 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2016-03-10 26 (31) 

 

  
 

24 Dnr KS-2016-210 Dpl 003 
 
Revidering av kommunstyrelsens reglemente  
 
Handling K a-b 
 
Kommunstyrelsens reglemente har reviderats under § 5 och ny § 6 har tillkom-
mit. 
 
§ 5 personalpolitiken, kommunstyrelsens ansvar för frågor som rör förhållandet 
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare beskrivs tydligare. 
 
§ 6 ny paragraf, som reglerar personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor. 
 
Ändringarna i dokumentet är markerade med röd text. (Handling K a) 
Tidigare reglementet för kommunstyrelsen bifogas. (Handling K b) 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till reglemente för kommunsty-
relsen. 
 
Arbetsutskottets förslag 
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25 Dnr KS-2015-238 Dpl 900 
 
Remiss angående ”Region Uppsala” 2017 
CK 2015-0090 
 
Handling L 
 
Landstinget har ansökt hos regeringen om ändring i Lagen om regionalt utveckl-
ingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) så att landstinget från och med den 1 ja-
nuari 2017 omfattas av lagen och att det därmed i Uppsala län bildas en region 
med ett direktvalt fullmäktige.  
 
Landstinget önskar synpunkter på föreliggande rapport och bilagor. Remissvaren 
ska vara inkomna till Landstinget i Uppsala län senast den 1 april 2016.  
 
Arbetsutskottets beslut 2016-02-10 
 
Ärendet remitteras till samtliga nämnder.  
 
Remissvar ska vara lednings- och verksamhetsstöd tillhanda senast 2016-
03-07 för behandling i KSAU 2016-03-15 och KS 2016-03-22. 
_____ 
 
Socialnämndens, bygg- och miljönämndens au samt kultur- och fritidsnämndens 
au yttrande föreligger. 
 
Arbetsutskottets förslag 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2016-03-10 28 (31) 

 

  
 

26 Dnr KS-2016-164 Dpl 042 
 
Verksamhetsmål för Trygg i Östhammars kommun (TRÖ), antagande 
 
Handling M 
 
Trygg i Östhammars kommun är en samverkande grupp av representanter från 
Östhammars kommun som huvudman till näringsliv och organisationer i hela 
kommunen. 
 
Föreliggande verksamhetsmål är godkänt av gruppen, 2016-02-12. 
 
Förslag till beslut 
 
Föreliggande verksamhetsmål för TRÖ antas. 
 
Arbetsutskottets förslag 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2016-03-10 29 (31) 

 

  
 

27 Dnr KS-2015-224 Dpl 730 
 Dnr SN-2015-50 Dpl 012 
 
Projektbeskrivning, äldreplan 2018-2023, information 
 
Handling N 
 
Syftet med en äldreplan är att skapa en långsiktig handlingsberedskap för att 
möta utveckling av de äldres livssituation i kommunen. Det ger också möjlighet 
att i ett tidigt skede låta så många intressenter som möjligt komma till tals i dis-
kussioner om den framtida utvecklingen av kommunen. För att ge bra förutsätt-
ning för de diskussioner som leder fram till den färdiga planen, behövs ett plane-
ringsunderlag som beskriver ett antal faktorer som påverkar och kan komma att 
påverka den framtida situationen för äldre. Synpunkter ska hämtas in från olika 
grupper så att olika perspektiv kan representeras under arbetet. Det är av stor 
vikt att ha bred förankring bland medborgarna vid planering av kommunens 
framtida verksamheter. 
 
Socialförvaltningens skrivelse 2016-03-02 föreligger. 
 
Arbetsutskottets beslut 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2016-03-10 30 (31) 

 

  
 

28 Dnr KS-2015-810 Dpl 913 
 
Svar på motion från Allan Kruukka (M) angående antagen bredbandsstrategi för 
Östhammars kommun 
 
Handling O 
 
I motion från Allan Kruukka (M) föreslås 
 

• Att den antagna strategin kompletteras med en strategi för de hushåll som 
ej kan anslutas till fiber, gives möjlighet till 100 % anslutning till bred-
band med något lägre överföringshastighet t.ex. via mobilnät eller xDSL. 

 
• Att sådan uppkoppling förutsätts ge en acceptabel överföringshastighet 

för de allra flesta behov 
 

• Att kostnaden och övriga villkor för sådan bredbandsuppkoppling för den 
enskilde är jämförbar med för fiberanslutna hushåll 

 
• Att Östhammar stadsnäts kunder som idag har bredband via xDSL och 

telefontråd försäkras fortsatt uppkoppling även efter att det fasta telefon-
nätet släckts ner.  

 
Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-10 
 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
_____ 
 
Kommunledningskontorets svar på motion daterad 2016-03-08 föreligger. 
 
Arbetsutskottets förslag 
 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2016-03-10 31 (31) 

 

  
 

29 Dnr KS 2015-268 Dpl 915 
 
Svar på medborgarförslag angående fiberbredband 
 
Handling P 
 
I medborgarförslag, daterat 2015-03-31 anförs att nästa generation fiberbredband 
är en förutsättning för en framtida tillväxt i kommunen samt en överlevnadsfråga 
för landsbygden. 
 
I medborgarförslaget uppmanas kommunen att 
 

• inte följa trenden att sälja ut stadsnätet, i vart fall inte innan det är helt 
analyserat hur en framtidssäkrad infrastruktur med nästa generation av 
fiberanslutningar ska byggas 

 
• alla fast boende garanteras fibernät till en rimlig insats och kostnad – en 

rimlig begäran utifrån kommunlagens reglering om likabehandling då 
kommunen redan tillhandahåller fiber till fastighetsgräns för vissa av 
kommunens invånare 

 
• ovanstående inarbetas i kommunens nya IT-strategi 

 
Kommunfullmäktiges beslut 2015-04-21 
 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen 
_____ 
 
Kommunledningskontorets svar på motion daterad 2016-03-08 föreligger. 
 
Arbetsutskottets förslag 
 
 



Till Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Östhammar     
 
Kulturcenter/huvudbibliotek. 
 
Storbrunn är en långsiktig, strategisk investering för att skapa en mötesplats för hela 
samhället. 
 
Varför har vi invånare och Stadsrådet i Östhammar inte erhållit någon information i denna 
mycket viktiga utvecklingsfråga. 
 
Östhammars kommun ska vara en kommun där invånarna upplever ökade förutsättningar för 
delaktighet i kommunens utveckling, enligt vår kommunledning. 
 
Vi är till för våra medborgare och företag. Inte tvärtom, enligt vår kommunchef. 
 
Vilka nackdelar fanns i följande alternativ: 
      
     Stadshotellet  Huvudbibliotek och hotell 
     Brunnsskolan  Kulturcenter och nybyggt bibliotek 
     Kv. Skolan  Nybyggt bibliotek och kulturcenter 
 
 
Storbrunn: Vilka verksamheter är aktuella  
 Hur stor lokalyta beräknas för aktuella verksamheter 
 Nyinköp av teknisk utrustning (bibliotek, möteslokaler), kostnad 
 Reparation av fasader, tak och fönster, kostnad 
 Ombyggnad av befintlig lokal, kostnad 
 Nybyggnad av huvudbibliotek, kostnad 
  
 
 
Med en vänlig hälsning från en kommuninvånare som känner varmt för sin kommun. 
 

 
2016-02-19 
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Svar på medborgarförslag  
 
 
Omvandla Öregrunds utvecklingsgrupp till en förening 
 
2015-11-17 antog kommunstyrelsen ett nytt reglemente för samtliga utveckl-
ingsgrupper i kommunen. Under arbetet med revidering av reglementet har för-
slagsställarens förslag till nya stadgar för Öregrunds utvecklingsgrupp funnits 
med som underlag, tillsammans med inkomna remissvar från utvecklingsgrup-
perna i kommunen. 
 
I det antagna reglementet finns ett antal ska-krav för grupperna att förhålla sig 
till för att kunna erhålla ekonomiskt stöd och för att kunna fungera som remiss-
instans till kommunen. Inom ramen för dessa ska-krav bestämmer varje enskild 
utvecklingsgrupp hur dom vill bedriva sitt arbete och om dom vill vara en före-
ning eller inte. Det finns däremot ingenting som hindrar att Öregrunds utveckl-
ingsgrupp väljer att formera sig enligt ert förslag, men utifrån det kommunala 
reglementet ställer vi inte det kravet.  
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Datum Dnr  
2016-02-23 KS-2016-184  

  
 

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

Till 
KSau 
 
 

 
 
 
Upplösning av den ideella föreningen Leader UROSS  
 
- Överföring av kvarvarande medel till Leader Stockholmsbygd 
 
 
Delar av Östhammars kommun var en del i Leaderområdet UROSS (Utveckla 
Roslagen och Stockholms Skärgård) i EU:s förra programperiod 2007-2013. 
 
I EU:s nya programperiod 2014-20 deltar Östhammars kommun i Leader Stock-
holmsbygd endast inom Havs-och Fiskerifonden för Börstils och Öregrund-
Gräsö församlingar. 
 
Skrivelse har inkommit till Östhammars kommun från den ideella föreningen  
Leader UROSS om begäran av överföring av kvarvarande medel för perioden 
2007-2013 om 334.000:- för de 6 medfinansierande kommunerna till Leader 
Stockholmsbygd (se skrivelse nedan). 
 
 
 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  föreslås besluta att 
 

- de kvarvarande medel från Leader UROSS för perioden 2007-2013 för 
de medfinansierande kommunerna på 334.000:- överförs till Leader 
Stockholmsbygd för den nya programperioden 2014-20. 
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Datum Dnr Sid 
2016-03-07 > 1 (2) 

Tekniska förvaltningen  
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Samverkan/partnering entreprenad för Frösan 
 
Tekniska förvaltningen vill tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen 
utveckla samarbetsformerna i byggprocesen för att bygga nya Frösan så attrak-
tivt, miljövänligt och kostnads medvetet som möjligt och föreslår därför att par-
tening används. 
 
Partnering är en samarbetsform för realisering av ett byggprojekt utifrån ett mål-
styrt arbetssätt. Begreppet partnering definieras enligt TNC (tekniska nomenkla-
turcentralen) som ett ledningssätt som används mellan beställare och leveran-
tör/entreprenör för att enligt avtal samverka och ömsesidigt informera varandra i 
syfte att uppnå ett bättre gemensamt resultat i projektet. Grundläggande kompo-
nenter i partnerskap är formaliserade ömsesidiga målbeskrivningar, överens-
kommelser om problemlösningsmetoder och en aktiv samverkan för kontinuer-
liga mätbara förbättringar. Beställare, projektörer och entreprenörer – part-
neringgruppen - börjar samarbeta innan projektet är fullt definierat. Tillsammans 
kan deltagarna utveckla projektet från start till mål med avseende på funktion, 
ekonomi, tid, utformning och tekniska lösningar. Målsättningen är att uppnå en 
väl fungerande, miljömässig och driftekonomisk samt väl integrerad skolbygg-
nad som är modern under lång tid framöver. 
 
Partneringarbetet avses styras med olika typer av avtal genom hela byggproces-
sen. I skede 1. d.v.s. omgående när projektet startas upphandlas i enlighet med 
LOU en partening entreprenör. En parteningdeklaration och ett kontrakt enligt 
ABK tecknas. Entreprenörens och projektörerna ersätts enligt principen löpande 
räkning med timpris för nedlagda timmar. I en inledande workshop kommer ge-
mensamma värdegrunder för projektet att tas fram. Samtliga aktörer: beställare, 
projektörer och entreprenörer ska delta i arbetet. 
 
När skede 1 är klart finns handlingar som motsvarande handlingar för upphand-
ling av en totalentreprenad. Beställare och entreprenör upprättar kalkyler var för 
sig och kommer därefter gemensamt fram till ett målpris för projektet. Efter 
överenskommelse om ett målpris så upprättas ett entreprenadkontrakt enligt 
ABT och samverkansformen fortsätter under hela produktionsskedet (skede 2).  
 
Om samarbetet inte fungerar  eller om enighet om målpris inte kan uppnås så 
kan beställaren välja att avsluta samarbetet efter skede 1 och handla upp en an-
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nan entreprenör enligt LOU och avsluta projektet genom en totalentreprenad.  
Om beställaren väljer att avbryta projektet ersätts samarbetsparterna för ned-
lagda kostnader enligt vad som gemensamt överenskommits i partneringdekla-
rationen. 
 
Tekniska kontoret föreslår Kommunstyrelsen att besluta att en parteningentre-
prenör upphandlas för genomförande av nybyggnation av Frösåkerskolan. 
 
 
Tekniska kontoret 
 
 
Annila Bexelius   Lasse Karlsson 
Teknisk chef    Gatu- och fastighetschef 
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Lednings-och verksamhetsstöd 
Gilbert Klerks 
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Avrapportering KS internkontroll 2015 
Syftet med Internkontroll arbetet är att säkerställa och skapa en trygg arbetsmiljö 
samt att följa de legala krav som ställs på kommunverksamheten. Arbetet utgår 
från att eliminera risker i verksamheten genom att upprätta en internkontrollplan. 
Det innebär även att vi säkerställer att verksamheten följer de riktlinjer och ruti-
ner som finns i kommunens organisation.  
 
Resultat  
Det har noterats att det finns ett starkt behov av en översyn av nuvarande styrdo-
kument och att vissa dokument bör uppdateras. I samband med omorganisation i 
verksamheten samt att nya chefer tillträtt skulle det vara bra med kompletterande 
informationsinsatser kring våra rutiner och riktlinjer för samtliga chefer under 
verksamhetsår 2016. 
 
Ett mer systematiskt arbete gällande planering och uppföljning av interkontroll 
med hjälp av digitalt stödsystem som ex. Stratsys skulle vara önskvärt.  
Detta skulle säkerställa och optimera våra interna processflöden i verksamheten 
med ständig förbättring av vårt arbete med internkontroll för kommuntotal.  
 
 
Bilaga A Intern kontrollplan 2015 
Bilaga B Resultat Intern kontrollplan 2015 
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 Intern kontrollplan 2015    Bilaga A 
 Kommunstyrelsen 
 
Process 
(rutin/system) 

Kontrollmoment Kontrollansvar Enhet Metod Rapportering 
till 

Representation 
 

Kontroll av momsavdrag, att anteckning finns med 
uppgift om deltagare, arbetsställe och syfte 
 

Assistent/ekonom Ekonomikontor Stickprov 2 gånger per år 
 

Ekonomichef 

Investeringar Att riktlinjer för investeringar följs (beloppsgräns, 
livslängd, stadigvarande innehav) 
 

Redovisningsekonom Ekonomikontor Alla transaktioner på 20 st 
investeringsprojekt 

Ekonomichef 

Inköp Kontroll av att LoU följs och av att direktupphandling 
sker vid rätt tillfälle 

Upphandlingsfunktion Strategienhet Stickprov 2 gånger per år Chef 
strategienhet 

Kontanthantering Kontroll av att kvitton och underlag finns till 
utbetalning 
 

Assistent/ekonom Ekonomikontor Stickprov 15 st Ekonomichef 

Semesteruttag 
 

Kontroll av att inrapportering har gjorts i 
HRweb/lönesystem vid semesteruttag, enligt lag och 
avtal 

Personaladministratör Personalkontor Komplett Personalchef 

Avslutade anställningar 
 

Att lön inte utbetalas när anställd slutat  Personaladministratör Personalkontor 2 gånger per år 
 

Personalchef 

Handlingsplan - 
Rehabilitering 
 

Aktuell handlingsplan finns PA- Konsult Personalkontor 1gång per år Personalchef 

Produktionsstörningar 
p.g.a. avbrott i 
verksamhetssystem 

Incidentrapporter upprättas IT-drift IT-kontoret Kvartalsvis redovisning IT-chef 
 
 

IT-strategi och 
riktlinjer 

Dokumentet efterlevs IT-koordinator IT-kontoret Stickprov 2 gånger per år IT-chef 

IT-tjänster för 
verksamhetssystem 
levereras enligt avtal 

Serviceavtal (SLA) upprättas och följs upp IT-drift IT-kontoret Kvartalsvis redovisning IT-chef 

Beslut i KS och KF Uppföljning av fattade beslut i KS och KF  Kommunkansli Kommunkansli 2 gånger per år Kommunchef 
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  UTFALL INTERN KONTROLLPLAN 2015   Bilaga B 
Kommunstyrelsen 

1 
 

 

Nr Process Enhet Kontrollmoment Resultat Åtgärder 

1 Representation LVS 

Kontroll av momsavdrag, 
att anteckning finns med 
uppgift om deltagare, 
arbetsställe och syfte 

Genomfört 15 antal 
stickprov. Felaktig 
moms samt 
otillräckligt med 
underlag har 
förekommit.  

• Informationsinsatser vad som gäller vid 
representation. (APT, nya chefer, intranät, 
personalhandbok) 

• Tydliga riktlinjer för kommuntotal 
• Omprövning av kommunens befintliga regelverk  

 

2 Investeringar LVS 

Att riktlinjer för 
investeringar följs 
(beloppsgräns, livslängd, 
stadigvarande innehav) 

Alla transaktioner 
på 20 st. 
investeringsprojekt 

• Riktlinjer för komponentavskrivningar ska antas 
i KF 2016. 

3 Inköp 
Strategi-

enhet 

Kontroll av att LoU följs 
och att direkt-
upphandling sker vid 
rätt tillfälle 

Stickprov 2 ggr/år • Informationsinsatserriktlinjer och rutiner  

4 Kontanthantering LVS 
Kontroll av att kvitton 
och underlag finns till 
utbetalning 

Felaktig moms och 
brister i underlag 
har förekommit.  

• Informationsinsatser riktlinjer och rutiner 
• Riktlinjer och ansvar när det saknas underlag  

5 Semesteruttag LVS 

Kontroll av att in-
rapportering har gjorts i 
HR web, vid semester-
uttag enl. lag och avtal 

 Vid kontroll 
noterades att flera 
medarbetare hade 
mer än 40 sparade 
dagar kvar 

• Korrigeringar har skett i februari 2016 för 
utbetalning av kvarstående semesterdagar 

• Rutiner och uppföljning bör ske i samband med 
delårsbokslut. 
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  UTFALL INTERN KONTROLLPLAN 2015   Bilaga B 
Kommunstyrelsen 
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Nr Process Enhet Kontrollmoment Resultat Åtgärder 

6 
Avslutade 

anställningar 
LVS 

Att lön inte utbetalas när 
anställd slutat 

LVS är beroende av 
uppgifter som 

kommer från resp. 
ansvarig  

• Översyn av nuvarande rutiner samt 
informationsinsatser ute i organisation  
  

7 
Handlingsplan 
Rehabilitering 

LVS 

Att alla får en 
rehabiliteringsutredning 
med handlingsplan för 
återgång till arbete vid 
längre sjukdom. 

Det visar sig att det 
saknas aktuella 
rehabiliterings-
planer för 11 
medarbetare som 
blev sjukskrivna 
under hösten 2015. 

 

• Att ta fram rehab-plan för berörda bör ske 
omgående. 

• Säkerställning och kontroll att upprättande av 
rehab-planen sker i god tid. 

8 
Produktionsstörningar 

pga avbrott i 
verksamhetssystem 

IT-drift 
Incidentrapport 
upprättas 

Kvartalsvis 
redovisning 

• Ständigt anpassa rutiner och kompetensutveckla 
medarbetare för att undvika 
produktionsstörningar 

 

9 
IT-strategi och 

riktlinjer 

IT-
koordinat

or 
Dokument efterlevs 

Stickprov 2 ggr/år • Informationsinsatser om att riktlinjer efterlevs 

10 
IT-tjänster för 

verksamhetssystem 
levereras enl. avtal 

IT-drift 
Serviceavtal (SLA) 
upprättas och följs upp 

Kvartalsvis 
redovisning 

• Fortsatt arbete enl. LEAN metoden för att 
säkerställa att IT-tjänster levereras enligt avtal 
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Kommunstyrelsen 
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Nr Process Enhet Kontrollmoment Resultat Åtgärder 

11 Beslut i KS och KF LVS 
Uppföljning av fattade 
beslut i KS och KF 

2 ggr/år • (KS) Kommunövergripande dokumenten såsom 
arkivreglemente och hantering av post, e-post oh 
fax ska en uppdatering av befintliga dokument 
göras.  

• (KS) Översynen av nivåindelningar och 
ersättningssystemet som helhet skjuts till hösten 
2016. 

• (KF) En särskild medborgardialog samt 
utvärdering ska genomföras och föregå beslut i 
KF om ev. fortsatt samarbeta med Räddnings-
tjänsten.  
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Systematiskt arbetsmiljöarbete 
 
I syfte att förbättra och förtydliga det systematiska arbetsmiljöarbetet i 
Östhammars kommun pågår ett utvecklingsarbete där första steget föreslås vara 
att fastställa riktlinjer gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom 
Östhammars kommun. 
 
Följande dokument är framtagna: 

• Riktlinjer gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Östhammars 
kommun 

 
• Bilaga 1:1  

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter – Nämnd till Förvaltningschef 
 

• Bilaga 1:2  
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter – Förvaltningschef till 
Verksamhetschef 
 

• Bilaga 1:3  
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter – Verksamhetschef (eller 
motsvarande) till Enhetschef (eller motsvarande) 
 

• Bilaga 2  
Returnering av arbetsmiljöuppgift(er)/arbetsmiljöärende 

 
• Förslag på reviderat reglemente för kommunstyrelsen samt 

förändringsförslag till nämnderna 
 
 
Utbildning och stödmaterial 
Utgångspunkten är att sedan erbjuda utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete 
till förtroendevalda, kommunens chefer och fackliga representanter samt att 
vidareutveckla stödmaterial i form av årschema för arbetet och en nätbaserad 
chefshandbok. 
 
 
 
Linn Sunnelid 
Administrativ chef 
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Riktlinjer gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom 
Östhammars kommun 

Generella krav 
Enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) är arbetsgivaren huvudansvarig för arbetsmiljön. Lagens ändamål är, 
enligt 1 kap. 1 §, att förebygga ohälsa och olycksfall samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Av 3 
kap. 2 § följer att arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som krävs för att uppnå detta.  

Föreskriften systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) preciserar arbetsgivarens skyldigheter enligt 
arbetsmiljölagen.  
I 2 § definieras systematiskt arbetsmiljöarbete med att arbetsgivaren ska arbeta med att undersöka, 
genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och 
en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. 
I 6 § anges att ”Arbetsgivaren skall fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att en eller flera 
chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs och 
en tillfredställande arbetsmiljö uppnås”. 

För att kunna uppfylla arbetsmiljölagstiftningens krav är det nödvändigt att arbetsmiljöuppgifterna 
fördelas på personer med viss funktion eller befattning. De olika uppgifterna bör läggas på den nivå där 
de bäst kan utföras. 

Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller samtliga 
arbetstagare. Med arbetstagare likställs alla anställda i verksamheten, vikarier, tillfälligt inhyrd personal, 
de som genomgår utbildning eller praktik och de som deltar i ett arbetspolitiskt program. 

Ansvar och uppgiftsfördelning 
Kommunfullmäktige 
Huvudregeln är att högsta ledningen, Kommunfullmäktige, är att betrakta som arbetsgivare och de har 
därmed arbetsmiljöansvaret.  

Fullmäktige – har dessa uppgifter:  
 Fastställa en skriftlig personalpolicy i samband med att mål och riktlinjer tas fram för kommunen. 

 Fördela arbetsmiljöuppgifter till nämnderna och ta in uppgifterna i reglementen för nämndernas 
verksamhet och arbetsformer. 

 Se till att ingen arbetsmiljöfråga hamnar mellan nämnderna. 

 Följa upp att nämnderna driver verksamheten i enlighet med personalpolicyn. 

 Ge nämnderna ekonomiska resurser för arbetsmiljöarbetet i fullmäktiges  
årliga budgetbeslut. 
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Nämnderna 
Kommunstyrelsen är enligt kommunlagen (1991:900) att betrakta som 
nämnd. 

Nämnden – har dessa uppgifter: 
 På uppdrag av fullmäktige se till att verksamheten drivs i enlighet med  

arbetsmiljölagstiftningen, föreskrifterna för arbetsmiljön samt att 
intentionerna i kommunens personalpolicy efterlevs. 

 Verkställa fullmäktiges beslut. 

 Se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid förändringar. 

 Se till att förebyggande åtgärder i arbetsmiljön kan vidtas genom att  
ta upp arbetsmiljöinvesteringar i det årliga budgetförslaget.  

 Se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp och fungerar  
både på förvaltningsnivå och ute på arbetsplatserna. 

 Se till att förvaltningschefen skriftligen tilldelas uppgifter i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. 

 Se till att förvaltningschefen har tillräcklig kunskap, kompetens,  
tillräckliga resurser och befogenheter för att kunna driva  
arbetsmiljöarbetet. 

 Ge förvaltningschefen rätt att fördela uppgifter så långt ut i organisationen 
att systematiskt arbetsmiljöarbete kan drivas ute på arbetsplatserna och att tillräcklig  
kunskap, kompetens, tillräckliga resurser och befogenheter följer med.  

Chefer i organisationen 
Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter görs skriftligen uppifrån och ner i kommunens organisation, det vill 
säga från överordnad chef till närmaste underordnad chef, se bild ovan. Fördelningen är personlig och 
måste därför aktualiseras vid chefbyte. De chefer som tilldelats arbetsmiljöuppgifter har en skyldighet att 
fullgöra dessa. 

Chefer som tilldelas arbetsmiljöuppgifter ska, enligt föreskriften systematiskt arbetsmiljöarbete, bland 
annat ha: 
 Tillräcklig kunskap och kompetens kring 

- arbetsmiljölagstiftning som verksamheten omfattas av, Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt 
policys, samverkansavtal, övriga avtal, rutiner och handlingsplaner inom arbetsmiljöområdet som 
upprättats för kommunen och förvaltningen 

- de fysiska, psykiska och sociala förhållanden som finns på arbetsplatsen och som kan orsaka 
ohälsa eller olycksfall 

- hur man åtgärdar brister i arbetsmiljön och främjar hälsa samt förebygger ohälsa och olycksfall. 

 Resurser i form av ekonomiska medel, tillgång till personal, utrustning, lokaler, tid, stöd från personer 
internt och externt vid behov. 

 Befogenheter att fatta beslut och vidta åtgärder. 

 En egen rimlig arbestsituation. 
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Medarbetare med tillsynsansvar eller speciellt komplex arbetsmiljö 
En skriftlig fördelning av konkreta arbetsmiljöuppgifter kan göras till medarbetare som exempelvis har ett 
tillsynsansvar över elever, såsom kemilärare, slöjdlärare och idrottslärare, eller till medarbetare med 
speciellt komplex arbetsmiljö. Se till att dessa medarbetare har tillräcklig kunskap, kompetens, tillräckliga 
resurser och befogenheter för att genomföra och följa upp tilldelade arbetsmiljöuppgifter. 
Underlag beträffande dessa specifika arbetsmiljöuppgifter ska tas fram av respektive förvaltning. En 
kopia av den undertecknade fördelningen läggs i personalakten (Lednings- och verksamhetsstöd). Kopia 
sparas också centralt hos respektive förvaltning för uppdatering av förteckning som årligen följs upp i 
nämnd. 

Medarbetare 
Alla medarbetare ska, enligt arbetsmiljölagen, medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet och delta i 
genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö.  
Medarbetarna ska exempelvis rapportera risker, ge förslag på åtgärder och lämna synpunkter på resultatet 
av genomförda åtgärder. Detta kan göras till chef eller skyddsombud. 

Straffansvar 
Det är arbetsuppgifter som kan fördelas, inte ansvar. Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter innebär 
således inte att arbetsgivaren i förväg kan bestämma vem som ska straffas om exempelvis en olycka 
inträffar. Det straffrättsliga ansvaret fastställs av domstol i efterhand. Vid utredning av om någon ska 
ställas till svars för arbetsmiljöbrott granskas arbetsgivarens aktiva arbetsmiljöarbete. Straff kan utdömas 
när någon har handlat uppsåtligt eller oaktsamt. Oaktsamhet kan vara att underlåta att organisera det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, inte följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter eller arbetsmiljölagstiftningen i 
övrigt, underlåtenhet att ge erforderlig information, instruktioner mm. Fördelningen av 
arbetsmiljöuppgifter kan få betydelse för vem eller vilka som åtalas.  

Uppföljning 
Chefer och medarbetare som har tilldelats arbetsmiljöuppgifter behöver ha en dialog med sin chef kring 
fördelningen. Denna dialog ska genomföras vid behov och en gång per år exempelvis i samband 
medarbetarsamtal. 

Ledighet och sjukdom 
Vid planerad frånvaro ska en ersättare utses för den som tilldelats arbetsmiljöuppgifter. Ersättaren ska 
utses av överordnad chef. Tänk på att ersättaren ska ha tillräcklig kunskap, kompetens, tillräckliga 
resurser och befogenheter för att kunna utföra fördelade arbetsmiljöuppgifter. 
Ersättare vid sjukdom ska ha utnämnts i förväg. 

Returnering 
Om den som tilldelats arbetsmiljöuppgifter bedömer att hen inte har den kunskap, den kompetens, de 
befogenheter och/eller de resurser som krävs för att komma tillrätta med 
arbetsmiljöuppgift(er)/arbetsmiljöärende ska uppgiften/ärendet returneras till den som fördelat uppgiften. 
Returnering ska ske skriftligt enligt blankett (bilaga 2). Därmed återgår ansvaret för den returnerade 
uppgiften/ärendet till överordnad instans. Ansvaret för övriga arbetsmiljöuppgifter kvarstår som tidigare. 
Kopia sparas centralt hos respektive förvaltning för uppdatering av förteckning som årligen följs upp i 
nämnd.  
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Process för fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
Vid den skriftliga fördelningen ska aktuellt underlag användas: 

 Nämnd till Förvaltningschef, bilaga 1:1 

 Förvaltningschef till Verksamhetschef (eller motsvarande), bilaga 1:2 

 Verksamhetschef (eller motsvarande) till Enhetschef (eller motsvarande), bilaga 1:3. 

Bilden nedan visar hur fördelningen av arbetsmiljöuppgifter ska genomföras. 

 

 

Fördelning av uppgifterna sker vid ett dialogsamtal 
där uppgifterna, och eventuella frågetecken kring 
dessa, diskuteras.  

I samband med fördelningen undertecknas 
dokumentet av båda parter (fördelare och mottagare). 
Kopia av dokumentet sparas 
- i personalakten (Lednings- och verksamhetsstöd) 
- centralt hos respektive förvaltning för uppdatering 
av förteckning som årligen följs upp i nämnd. 

Eventuell returnering av arbetsmiljöuppgift/ärende 
sker skriftligen och lämnas över i ett dialogsamtal till 
den som tilldelat uppgiften. Kopia sparas centralt hos 
respektive förvaltning för uppdatering av förteckning 
som årligen följs upp i nämnd. 

Den som har tilldelats arbetsmiljöuppgifter behöver 
ha en dialog med sin chef kring fördelningen. Denna 
dialog ska genomföras vid behov och en gång per år 
exempelvis i samband medarbetarsamtal. 

Process för fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter 
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Schematisk överblick gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

Förvaltningschef Verksamhetschef eller 
motsvarande 

Enhetschef eller 
motsvarande 
 

Efterleva och säkerställa 
efterlevnad av den 
arbetsmiljölagstiftning som 
verksamheten omfattas av, 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
samt policys, samverkansavtal, 
övriga avtal, rutiner och 
handlingsplaner inom 
arbetsmiljöområdet som 
upprättats för kommunen och 
förvaltningen. 
 

Efterleva och säkerställa 
efterlevnad av den 
arbetsmiljölagstiftning som 
verksamheten omfattas av, 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
samt policys, samverkansavtal, 
övriga avtal, rutiner och 
handlingsplaner inom 
arbetsmiljöområdet som 
upprättats för kommunen och 
förvaltningen. 

Efterleva och säkerställa 
efterlevnad av den 
arbetsmiljölagstiftning som 
verksamheten omfattas av, 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
samt policys, samverkansavtal, 
övriga avtal, rutiner och 
handlingsplaner inom 
arbetsmiljöområdet som 
upprättats för kommunen och 
förvaltningen. 
 

Innehar rätten att skriftligen 
fördela arbetsmiljöuppgifter till 
direkt underställda chefer. 
 

Innehar rätten att skriftligen 
fördela arbetsmiljöuppgifter till 
direkt underställda chefer. 
 

Innehar rätten att skriftligen 
fördela konkreta 
arbetsmiljöuppgifter till 
medarbetare med tillsynsansvar 
eller speciellt komplex 
arbetsmiljö. 
 

Klargöra fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter till 
underställda chefer. 
 

Klargöra fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter till 
underställda chefer. 
 

Klargöra och följa upp 
fördelningen av konkreta 
arbetsmiljöuppgifter till 
medarbetare med tillsynsansvar 
eller speciellt komplex 
arbetsmiljö.  
Se till att dessa medarbetare har 
tillräcklig kunskap, kompetens, 
tillräckliga resurser och 
befogenheter för att genomföra 
och följa upp tilldelade 
arbetsmiljöuppgifter. 
 

Se till att fördelningen gällande 
arbetsmiljöuppgifter 
kontinuerligt följs upp och vid 
behov revideras, att uppgifter är 
fördelade så att det klart visar 
vem i organisationen som har 
ansvar för vilka 
arbetsmiljöuppgifter. 
 

Se till att fördelningen gällande 
arbetsmiljöuppgifter 
kontinuerligt följs upp och vid 
behov revideras. 
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Förvaltningschef Verksamhetschef eller 

motsvarande 
Enhetschef eller 
motsvarande 
 

Säkerställa att underställda 
chefer som har tilldelats 
arbetsmiljöuppgifter har 
tillräcklig kunskap, kompetens, 
tillräckliga resurser och 
befogenheter för att utföra dessa. 
 

Säkerställa att direkt underställda 
chefer som har tilldelats 
arbetsmiljöuppgifter har 
tillräcklig kunskap, kompetens, 
tillräckliga resurser och 
befogenheter för att utföra dessa. 
 

Säkerställa att kompetensbehov 
inom arbetsmiljöområdet 
tillgodoses för medarbetare. 

När det gäller medarbetare som 
är direkt underställd 
förvaltningschef har hen samma 
arbetsmiljöuppgifter som 
enhetschef eller motsvarande. 
 

När det gäller medarbetare som 
är direkt underställd 
verksamhetschef eller 
motsvarande har hen samma 
arbetsmiljöuppgifter som 
enhetschef eller motsvarande. 
 

 
 
 

Organisera hälso- och 
arbetsmiljöarbetet på 
förvaltningen vad avser 
planering, ledning och 
uppföljning. 
 

I enlighet med de riktlinjer och 
direktiv som överordnade chefer 
ger, organisera hälso- och 
arbetsmiljöarbetet inom 
verksamheten/området vad avser 
planering, ledning och 
uppföljning. 

 

I enlighet med de riktlinjer och 
direktiv som överordnade chefer 
ger, organisera hälso- och 
arbetsmiljöarbetet inom 
enheten/området vad avser 
planering, ledning och 
uppföljning. 
 

Ansvara för att det vid 
gemensamt arbetsställe med 
annan arbetsgivare och/eller flera 
verksamhetsområdesansvariga 
finns ett fungerande 
samordningsansvar på 
arbetsmiljöområdet i enlighet 
med arbetsmiljölagstiftningen. 
 

Ansvara för att det vid 
gemensamt arbetsställe med 
annan arbetsgivare och/eller flera 
verksamhetsområdesansvariga 
finns ett fungerande 
samordningsansvar på 
arbetsmiljöområdet i enlighet 
med arbetsmiljölagstiftningen. 
 

Ansvara för att det vid 
gemensamt arbetsställe med 
annan arbetsgivare och/eller flera 
verksamhetsområdesansvariga 
finns ett fungerande 
samordningsansvar på 
arbetsmiljöområdet i enlighet 
med arbetsmiljölagstiftningen. 
 

Upprätta en skriftlig 
handlingsplan för 
arbetsmiljöarbetet i samband 
med framtagande av årlig 
verksamhetsplan/mål. 
 

Arbeta utifrån mål som satts upp 
för verksamhetens arbetsmiljö. 
Utifrån handlingsplan för 
arbetsmiljön genomföra och följa 
upp beslutade åtgärder. 
Säkerställa och aktivt stödja att 
beslutade åtgärder på enhetsnivå 
genomförs.  
 

Arbeta utifrån mål som satts upp 
för verksamhetens arbetsmiljö. 
Utifrån handlingsplan för 
arbetsmiljön genomföra och följa 
upp beslutade åtgärder.  
 

Fortlöpande ha en dialog och 
återkoppling med nämnden 
gällande förvaltningens 
arbetsmiljöarbete och inför 
budgetarbete framföra behov av 
resurser för ett fungerande 
systematiskt arbetsmiljöarbete. 
 

Inför budgetarbete, till 
förvaltningschefen, framföra 
behov av resurser för ett 
fungerande systematiskt 
arbetsmiljöarbete. 
 

Inför budgetarbete, till 
överordnad chef, framföra behov 
av resurser för ett fungerande 
systematiskt arbetsmiljöarbete. 
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Förvaltningschef Verksamhetschef eller 

motsvarande 
Enhetschef eller 
motsvarande 
 

Ge chefer och medarbetare den 
information de behöver för att få 
en förståelse för verksamheten 
samt kunna utföra sitt arbete. 

Ge chefer och medarbetare den 
information de behöver för att få 
en förståelse för verksamheten 
samt kunna utföra sitt arbete. 

Ge medarbetarna den information 
de behöver för att få en förståelse 
för verksamheten samt kunna 
utföra sitt arbete. 
Medarbetarna ska särskilt 
informeras om vilka risker som 
finns med de egna 
arbetsuppgifterna och vad som 
ska göras för att undvika ohälsa 
och olycksfall. 
 

  Introducera nya 
medarbetare/vikarier i direkt 
anslutning till att de påbörjar sin 
anställning. 
 

Aktivt stimulera initiativ gällande 
hälso- och arbetsmiljöarbetet och 
samarbeta med chefer, 
medarbetare och skyddsombud. 

Aktivt stimulera initiativ gällande 
hälso- och arbetsmiljöarbetet 
samt samarbeta med chefer, 
medarbetare och skyddsombud. 

Aktivt stimulera initiativ gällande 
hälso- och arbetsmiljöarbetet 
samt samarbeta med chefer, 
medarbetare och skyddsombud. 
 

 Säkerställa att anslag sätts upp på 
respektive enhet med namn och 
kontaktuppgifter på 
skyddsombud, 
huvudskyddsombud och 
ledamöter av skyddskommitté. 
 

Anslå information på respektive 
enhet med namn och 
kontaktuppgifter på 
skyddsombud, 
huvudskyddsombud och 
ledamöter av skyddskommitté. 

Återrapportera 
inspektionsmeddelande, 
föreläggande och förbud från 
Arbetsmiljöverket till nämnden. 
 

Återrapportera 
inspektionsmeddelande, 
föreläggande och förbud från 
Arbetsmiljöverket till överordnad 
chef. 
 

Återrapportera 
inspektionsmeddelande, 
föreläggande och förbud från 
Arbetsmiljöverket till överordnad 
chef.  

Säkerställa att föreläggande och 
förbud från Arbetsmiljöverket 
respekteras, åtgärdas och följs 
upp. 
 

Ansvara för, stödja och följa upp 
att föreläggande och förbud från 
Arbetsmiljöverket, gällande 
verksamheten, respekteras, 
åtgärdas och följs upp. 
 

Ansvara för, stödja och följa upp 
att föreläggande och förbud från 
Arbetsmiljöverket, gällande 
enheten, respekteras, åtgärdas 
och följs upp. 
 

Ansvara för, stödja och följa upp 
att skriftliga riskbedömningar 
görs inom förvaltningen enligt 
aktuell lagstiftning och att 
skriftliga handlingsplaner 
upprättas vid behov. Genomföra 
riskbedömning där fördelning 
inte skett till annan chef. 
 

Ansvara för, stödja och följa upp 
att skriftliga riskbedömningar 
görs inom verksamheten enligt 
aktuell lagstiftning och att 
skriftliga handlingsplaner 
upprättas vid behov.  

Ansvara för, genomföra och följa 
upp att skriftliga 
riskbedömningar görs inom 
enheten enligt aktuell lagstiftning 
och att skriftliga handlingsplaner 
upprättas vid behov. 
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Förvaltningschef Verksamhetschef eller 

motsvarande 
Enhetschef eller 
motsvarande 
 

  Regelbundet genomföra 
skyddsronder i samverkan med 
skyddsombud och medarbetare. 
 

Säkerställa att brister i 
arbetsmiljön inom förvaltningen 
fortlöpande åtgärdas genom 
direktåtgärder eller skriftliga 
handlingsplaner. 

Säkerställa att brister i 
arbetsmiljön, inom 
verksamheten, fortlöpande 
åtgärdas genom direktåtgärder 
eller skriftliga handlingsplaner. 
 

Fortlöpande åtgärda brister i 
arbetsmiljön genom 
direktåtgärder eller skriftliga 
handlingsplaner. 

Säkerställa att skriftliga rutiner 
för arbetsmiljöarbetet finns samt 
revideras vid behov. 
 

  

 Säkerställa att skriftliga 
instruktioner finns när riskerna i 
arbetsuppgifter betraktas som 
allvarliga, samt att de revideras 
vid behov.  

Skapa skriftliga instruktioner när 
riskerna i arbetsuppgifter 
betraktas som allvarliga, 
säkerställa att instruktionerna 
följs samt revideras vid behov. 
 

  Ansvara för att krav på 
medicinsk kontroll genomförs 
samt att erbjudande av medicinsk 
kontroll lämnas till berörda 
medarbetare. 
 

Säkerställa att det inom 
förvaltningen finns en 
organiserad arbetsanpassnings- 
och rehabiliteringsverksamhet. 

Följa upp arbetsanpassnings- och 
rehabiliteringsarbetet för 
verksamheten samt vara 
stödjande i arbetet vid behov. 

Ansvara för att 
arbetsanpassnings- och 
rehabiliteringsarbetet för 
medarbetare utförs. 
 

  Hjälpa medarbetarna att 
prioritera arbetsuppgifter. 
 

Följa upp förvaltningens 
utredningar gällande tillbud, 
arbetsskador, olyckor, hot, våld, 
hot om våld, kränkande 
särbehandling, mobbning, 
diskriminering, arbetsbelastning 
etc. 

Följa upp verksamhetens 
utredningar gällande tillbud, 
arbetsskador, olyckor, hot, våld, 
hot om våld, kränkande 
särbehandling, mobbning, 
diskriminering, arbetsbelastning 
etc. samt vid behov vara 
stödjande i arbetet. 
 

Skriftligen utreda samt vidta 
åtgärder gällande tillbud, 
arbetsskador, olyckor, hot, våld, 
hot om våld, kränkande 
särbehandling, mobbning, 
diskriminering, arbetsbelastning 
etc. 
 

  Omedelbart anmäla allvarlig 
olycka och allvarligare tillbud till 
Arbetsmiljöverket och 
överordnad chef. 
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Sida 9 av 9 
 

 
Förvaltningschef Verksamhetschef eller 

motsvarande 
Enhetschef eller 
motsvarande 
 

  Anmäla arbetsskada och olycka 
till Försäkringskassan och AFA. 
 

Följa upp sjukfrånvaro och vid 
behov vidta åtgärder för 
förvaltningen. 

Följa upp sjukfrånvaro och vid 
behov vidta åtgärder för 
verksamheten. 

Följa upp sjukfrånvaro för 
enheten och vid behov vidta 
åtgärder. 
 

Årligen göra en skriftlig 
uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för 
förvaltningen. Vid brister ska 
åtgärder vidtas. 

Årligen göra en skriftlig 
uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för 
verksamheten. Vid brister ska 
åtgärder vidtas. 
 

Årligen göra en skriftlig 
uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för enheten. 
Vid brister ska åtgärder vidtas. 
 

Säkerställa att vidtagna åtgärder 
har fått effekt. 

Säkerställa att vidtagna åtgärder 
har fått effekt. 

Säkerställa att vidtagna åtgärder 
har fått effekt. 
 

Ansvara för att det vid planerad 
frånvaro finns en ersättare för den 
verksamhetschef eller 
motsvarande som tilldelats 
arbetsmiljöuppgifter.  
Ersättare vid sjukdom ska ha 
utnämnts i förväg. 
 

Ansvara för att det vid planerad 
frånvaro finns en ersättare för 
den enhetschef eller motsvarande 
som tilldelats 
arbetsmiljöuppgifter.  
Ersättare vid sjukdom ska ha 
utnämnts i förväg. 
 

Ansvara för att det vid planerad 
frånvaro finns en ersättare för 
den medarbetare som tilldelats 
konkreta arbetsmiljöuppgifter.  
Ersättare vid sjukdom ska ha 
utnämnts i förväg. 
 

Skriftligt returnera 
arbetsmiljöuppgift(er)/arbets-
miljöärende till nämnd när 
kunskap, kompetens, resurser 
eller befogenheter inte räcker till. 

Skriftligt returnera 
arbetsmiljöuppgift(er)/arbets-
miljöärende till överordnad chef 
när kunskap, kompetens, resurser 
eller befogenheter inte räcker till. 

Skriftligt returnera 
arbetsmiljöuppgift(er)/arbets-
miljöärende till överordnad chef 
när kunskap, kompetens, resurser 
eller befogenheter inte räcker till. 
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  Bilaga 1:1 

Sida 1 av 3 
 

 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter – Nämnd till Förvaltningschef 
Läs ”Riktlinjer gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Östhammars kommun” innan denna 
blankett gås igenom, fylls i och undertecknas. 

Fördelning görs av: 
Namn på nämndordförande Nämnd 

Telefonnummer E-postadress 

Fördelning görs till: 
Namn Personnummer 

Förvaltning  Telefonnummer 

From Tom/Tillsvidare E-postadress 

Namn på ersättare vid sjukdom 

I egenskap av nämndordförande  

för  ............................................................................................   (ange nämnd)  

fördelar jag härmed följande markerade arbetsmiljöuppgifter till dig som förvaltningschef: 

Markera med kryss i vänstra kolumnen de arbetsmiljöuppgifter som fördelas till förvaltningschef 
 Efterleva och säkerställa efterlevnad av den arbetsmiljölagstiftning som verksamheten omfattas av 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter, samt policys, samverkansavtal, övriga avtal, rutiner och 
handlingsplaner inom arbetsmiljöområdet som upprättats för kommunen och förvaltningen. 

 Innehar rätten att skriftligen fördela arbetsmiljöuppgifter till direkt underställda chefer. 

 Klargöra fördelning av arbetsmiljöuppgifter till underställda chefer. 

 Se till att fördelningen gällande arbetsmiljöuppgifter kontinuerligt följs upp och vid behov 
revideras, att uppgifter är fördelade så att det klart visar vem i organisationen som har ansvar för 
vilka arbetsmiljöuppgifter. 

 Säkerställa att underställda chefer som har tilldelats arbetsmiljöuppgifter har tillräcklig kunskap, 
kompetens, tillräckliga resurser och befogenheter för att utföra dessa. 

 När det gäller medarbetare som är direkt underställd förvaltningschef har hen samma 
arbetsmiljöuppgifter som enhetschef eller motsvarande. 

 Organisera hälso- och arbetsmiljöarbetet på förvaltningen vad avser planering, ledning och 
uppföljning. 
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 Ansvara för att det vid gemensamt arbetsställe med annan arbetsgivare och/eller flera 

verksamhetsområdesansvariga finns ett fungerande samordningsansvar på arbetsmiljöområdet i 
enlighet med arbetsmiljölagstiftningen. 

 Upprätta en skriftlig handlingsplan för arbetsmiljöarbetet i samband med framtagande av årlig 
verksamhetsplan/mål. 

 Fortlöpande ha en dialog och återkoppling med nämnden gällande förvaltningens arbetsmiljöarbete 
och inför budgetarbete framföra behov av resurser för ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. 

 Ge chefer och medarbetare den information de behöver för att få en förståelse för verksamheten 
samt kunna utföra sitt arbete. 

 Aktivt stimulera initiativ gällande hälso- och arbetsmiljöarbetet och samarbeta med chefer, 
medarbetare och skyddsombud. 

 Återrapportera inspektionsmeddelande, föreläggande och förbud från Arbetsmiljöverket till 
nämnden. 

 Säkerställa att föreläggande och förbud från Arbetsmiljöverket respekteras, åtgärdas och följs upp. 

 Ansvara för, stödja och följa upp att skriftliga riskbedömningar görs inom förvaltningen enligt 
aktuell lagstiftning och att skriftliga handlingsplaner upprättas vid behov. Genomföra 
riskbedömning där fördelning inte skett till annan chef. 

 Säkerställa att brister i arbetsmiljön inom förvaltningen fortlöpande åtgärdas genom direktåtgärder 
eller skriftliga handlingsplaner. 

 Säkerställa att skriftliga rutiner för arbetsmiljöarbetet finns samt revideras vid behov. 

 Säkerställa att det inom förvaltningen finns en organiserad arbetsanpassnings- och 
rehabiliteringsverksamhet. 

 Följa upp förvaltningens utredningar gällande tillbud, arbetsskador, olyckor, hot, våld, hot om våld, 
kränkande särbehandling, mobbning, diskriminering, arbetsbelastning etc. 

 Följa upp sjukfrånvaro och vid behov vidta åtgärder för förvaltningen. 

 Årligen göra en skriftlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för förvaltningen. Vid 
brister ska åtgärder vidtas. 

 Ansvara för att det vid planerad frånvaro finns en ersättare för den verksamhetschef eller 
motsvarande som tilldelats arbetsmiljöuppgifter.  
Ersättare vid sjukdom ska ha utnämnts i förväg. 
 

 Säkerställa att vidtagna åtgärder har fått effekt. 

 Skriftligt returnera arbetsmiljöuppgift(er)/arbetsmiljöärende till nämnd när kunskap, kompetens, 
resurser eller befogenheter inte räcker till. 

 Här kan ytterligare arbetsmiljöuppgift läggas till om behov finns. 
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Sida 3 av 3 
 

 
Jag som fördelar arbetsmiljöuppgifterna har ansvar för att den som uppgifterna fördelas till har de 
kunskaper, den kompetens, de befogenheter och de resurser som behövs för att utföra dessa. 
Ort och datum Ort och datum 

Namnteckning, den som fördelar arbetsmiljöuppgifter Namnteckning, den som tar emot arbetsmiljöuppgifter 

En kopia av den undertecknade fördelningen av arbetsmiljöuppgifter läggs i personalakten (Lednings- och verksamhetsstöd). 
Kopia sparas också centralt hos respektive förvaltning för uppdatering av förteckning som årligen följs upp i nämnd. 
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Fördelning av arbetsmiljöuppgifter – Förvaltningschef till 
Verksamhetschef (eller motsvarande) 
Läs ”Riktlinjer gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Östhammars kommun” innan denna 
blankett gås igenom, fylls i och undertecknas. 

Fördelning görs av: 
Namn på förvaltningschef Förvaltning 

Telefonnummer E-postadress 

Fördelning görs till: 
Namn Personnummer 

Verksamhet/skyddsområde  Telefonnummer 

From Tom/Tillsvidare E-postadress 

Namn på ersättare vid sjukdom 

I egenskap av förvaltningschef för  ...............................................................................   (ange förvaltning)  

fördelar jag härmed följande markerade arbetsmiljöuppgifter till dig som  

 .................................................................................................................................................... (ange titel): 

Markera med kryss i vänstra kolumnen de arbetsmiljöuppgifter som fördelas till verksamhetschef  
 Efterleva och säkerställa efterlevnad av den arbetsmiljölagstiftning som verksamheten omfattas av, 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt policys, samverkansavtal, övriga avtal, rutiner och 
handlingsplaner inom arbetsmiljöområdet som upprättats för kommunen och förvaltningen. 

 Innehar rätten att skriftligen fördela arbetsmiljöuppgifter till direkt underställda chefer. 

 Klargöra fördelning av arbetsmiljöuppgifter till underställda chefer. 

 Se till att fördelningen gällande arbetsmiljöuppgifter kontinuerligt följs upp och vid behov 
revideras. 

 Säkerställa att direkt underställda chefer som har tilldelats arbetsmiljöuppgifter har tillräcklig 
kunskap, kompetens, tillräckliga resurser och befogenheter för att utföra dessa. 

 När det gäller medarbetare som är direkt underställd verksamhetschef eller motsvarande har hen 
samma arbetsmiljöuppgifter som enhetschef eller motsvarande. 

 I enlighet med de riktlinjer och direktiv som överordnade chefer ger, organisera hälso- och 
arbetsmiljöarbetet inom verksamheten/området vad avser planering, ledning och uppföljning. 
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 Ansvara för att det vid gemensamt arbetsställe med annan arbetsgivare och/eller flera 

verksamhetsområdesansvariga finns ett fungerande samordningsansvar på arbetsmiljöområdet i 
enlighet med arbetsmiljölagstiftningen. 

 Arbeta utifrån mål som satts upp för verksamhetens arbetsmiljö. Utifrån handlingsplan för 
arbetsmiljön genomföra och följa upp beslutade åtgärder. Säkerställa och aktivt stödja att beslutade 
åtgärder på enhetsnivå genomförs.  
 

 Inför budgetarbete, till förvaltningschefen, framföra behov av resurser för ett fungerande 
systematiskt arbetsmiljöarbete. 

 Ge chefer och medarbetare den information de behöver för att få en förståelse för verksamheten 
samt kunna utföra sitt arbete. 

 Aktivt stimulera initiativ gällande hälso- och arbetsmiljöarbetet samt samarbeta med chefer, 
medarbetare och skyddsombud. 

 Säkerställa att anslag sätts upp på respektive enhet med namn och kontaktuppgifter på 
skyddsombud, huvudskyddsombud och ledamöter av skyddskommitté. 

 Återrapportera inspektionsmeddelande, föreläggande och förbud från Arbetsmiljöverket till 
överordnad chef. 

 Ansvara för, stödja och följa upp att föreläggande och förbud från Arbetsmiljöverket, gällande 
verksamheten, respekteras, åtgärdas och följs upp. 
 

 Ansvara för, stödja och följa upp att skriftliga riskbedömningar görs inom verksamheten enligt 
aktuell lagstiftning och att skriftliga handlingsplaner upprättas vid behov.  

 Säkerställa att brister i arbetsmiljön, inom verksamheten, fortlöpande åtgärdas genom direktåtgärder 
eller skriftliga handlingsplaner. 

 Säkerställa att skriftliga instruktioner finns när riskerna i arbetsuppgifter betraktas som allvarliga, 
samt att de revideras vid behov.  

 Följa upp arbetsanpassnings- och rehabiliteringsarbetet för verksamheten samt vara stödjande i 
arbetet vid behov. 

 Följa upp verksamhetens utredningar gällande tillbud, arbetsskador, olyckor, hot, våld, hot om våld, 
kränkande särbehandling, mobbning, diskriminering, arbetsbelastning etc. samt vid behov vara 
stödjande i arbetet. 

 Följa upp sjukfrånvaro och vid behov vidta åtgärder för verksamheten. 

 Årligen göra en skriftlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för verksamheten. Vid 
brister ska åtgärder vidtas. 

 Säkerställa att vidtagna åtgärder har fått effekt. 

 Ansvara för att det vid planerad frånvaro finns en ersättare för den enhetschef eller motsvarande 
som tilldelats arbetsmiljöuppgifter.  
Ersättare vid sjukdom ska ha utnämnts i förväg. 
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 Skriftligt returnera arbetsmiljöuppgift(er)/arbetsmiljöärende till överordnad chef när kunskap, 

kompetens, resurser eller befogenheter inte räcker till. 

 Här kan ytterligare arbetsmiljöuppgift läggas till om behov finns. 

  

 
Jag som fördelar arbetsmiljöuppgifterna har ansvar för att den som uppgifterna fördelas till har de 
kunskaper, den kompetens, de befogenheter och de resurser som behövs för att utföra dessa. 
Ort och datum Ort och datum 

Namnteckning, den som fördelar arbetsmiljöuppgifter Namnteckning, den som tar emot arbetsmiljöuppgifter 

En kopia av den undertecknade fördelningen av arbetsmiljöuppgifter läggs i personalakten (Lednings- och verksamhetsstöd). 
Kopia sparas också centralt hos respektive förvaltning för uppdatering av förteckning som årligen följs upp i nämnd. 
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Fördelning av arbetsmiljöuppgifter – Verksamhetschef (eller 
motsvarande) till Enhetschef (eller motsvarande) 
Läs ”Riktlinjer gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Östhammars kommun” innan denna 
blankett gås igenom, fylls i och undertecknas. 

Fördelning görs av: 
Namn på verksamhetschef eller motsvarande Verksamhet/skyddsområde 

Telefonnummer E-postadress 

Fördelning görs till: 
Namn Personnummer 

Enhet/skyddsområde  Telefonnummer 

From Tom/Tillsvidare E-postadress 

Namn på ersättare vid sjukdom 

I egenskap av verksamhetschef eller motsvarande för  

 ..............................................................................................................   (ange verksamhet/skyddsområde)  

fördelar jag härmed följande markerade arbetsmiljöuppgifter till dig som  

 ...................................................................................................................................................... (ange titel): 

Markera med kryss i vänstra kolumnen de arbetsmiljöuppgifter som fördelas till enhetschef eller 
motsvarande 
 Efterleva och säkerställa efterlevnad av den arbetsmiljölagstiftning som verksamheten omfattas av, 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter, samt policys, samverkansavtal, övriga avtal, rutiner och 
handlingsplaner inom arbetsmiljöområdet som upprättats för kommunen och förvaltningen. 

 Innehar rätten att skriftligen fördela konkreta arbetsmiljöuppgifter till medarbetare med 
tillsynsansvar eller speciellt komplex arbetsmiljö. 

 Klargöra och följa upp fördelningen av konkreta arbetsmiljöuppgifter till medarbetare med 
tillsynsansvar eller speciellt komplex arbetsmiljö.  
Se till att dessa medarbetare har tillräcklig kunskap, kompetens, tillräckliga resurser och 
befogenheter för att genomföra och följa upp tilldelade arbetsmiljöuppgifter. 

 Säkerställa att kompetensbehov inom arbetsmiljöområdet tillgodoses för medarbetare. 

 I enlighet med de riktlinjer och direktiv som överordnade chefer ger, organisera hälso- och 
arbetsmiljöarbetet inom enheten/området vad avser planering, ledning och uppföljning. 
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 Ansvara för att det vid gemensamt arbetsställe med annan arbetsgivare och/eller flera 

verksamhetsområdesansvariga finns ett fungerande samordningsansvar på arbetsmiljöområdet i 
enlighet med arbetsmiljölagstiftningen. 

 Arbeta utifrån mål som satts upp för verksamhetens arbetsmiljö. Utifrån handlingsplan för 
arbetsmiljön genomföra och följa upp beslutade åtgärder.  
 

 Inför budgetarbete, till överordnad chef, framföra behov av resurser för ett fungerande systematiskt 
arbetsmiljöarbete. 

 Ge medarbetarna den information de behöver för att få en förståelse för verksamheten samt kunna 
utföra sitt arbete. 
Medarbetarna ska särskilt informeras om vilka risker som finns med de egna arbetsuppgifterna och 
vad som ska göras för att undvika ohälsa och olycksfall. 

 Introducera nya medarbetare/vikarier i direkt anslutning till att de påbörjar sin anställning. 

 Aktivt stimulera initiativ gällande hälso- och arbetsmiljöarbetet samt samarbeta med chefer, 
medarbetare och skyddsombud. 

 Anslå information på respektive enhet med namn och kontaktuppgifter på skyddsombud, 
huvudskyddsombud och ledamöter av skyddskommitté. 

 Återrapportera inspektionsmeddelande, föreläggande och förbud från Arbetsmiljöverket till 
överordnad chef.  

 Ansvara för, stödja och följa upp att föreläggande och förbud från Arbetsmiljöverket, gällande 
enheten, respekteras, åtgärdas och följs upp. 
 

 Ansvara för, genomföra och följa upp att skriftliga riskbedömningar görs inom enheten enligt 
aktuell lagstiftning och att skriftliga handlingsplaner upprättas vid behov. 

 Regelbundet genomföra skyddsronder i samverkan med skyddsombud och medarbetare. 

 Fortlöpande åtgärda brister i arbetsmiljön genom direktåtgärder eller skriftliga handlingsplaner. 

 Skapa skriftliga instruktioner när riskerna i arbetsuppgifter betraktas som allvarliga, säkerställa att 
instruktionerna följs samt revideras vid behov. 

 Ansvara för att krav på medicinsk kontroll genomförs samt att erbjudande av medicinsk kontroll 
lämnas till berörda medarbetare. 

 Ansvara för att arbetsanpassnings- och rehabiliteringsarbetet för medarbetare utförs. 

 Hjälpa medarbetarna att prioritera arbetsuppgifter. 

 Skriftligen utreda samt vidta åtgärder gällande tillbud, arbetsskador, olyckor, hot, våld, hot om våld, 
kränkande särbehandling, mobbning, diskriminering, arbetsbelastning etc. 

 Omedelbart anmäla allvarlig olycka och allvarligare tillbud till Arbetsmiljöverket och överordnad 
chef. 
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 Anmäla arbetsskada och olycka till Försäkringskassan och AFA. 

 Följa upp sjukfrånvaro för enheten och vid behov vidta åtgärder. 

 Årligen göra en skriftlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för enheten. Vid brister 
ska åtgärder vidtas. 

 Säkerställa att vidtagna åtgärder har fått effekt. 

 Ansvara för att det vid planerad frånvaro finns en ersättare för den medarbetare som tilldelats 
konkreta arbetsmiljöuppgifter.  
Ersättare vid sjukdom ska ha utnämnts i förväg. 

 Skriftligt returnera arbetsmiljöuppgift(er)/arbetsmiljöärende till överordnad chef när kunskap, 
kompetens, resurser eller befogenheter inte räcker till. 

 Här kan ytterligare arbetsmiljöuppgift läggas till om behov finns. 

  

Jag som fördelar arbetsmiljöuppgifterna har ansvar för att den som uppgifterna fördelas till har de 
kunskaper, den kompetens, de befogenheter och de resurser som behövs för att utföra dessa. 
Ort och datum Ort och datum 

Namnteckning, den som fördelar arbetsmiljöuppgifter Namnteckning, den som tar emot arbetsmiljöuppgifter 

En kopia av den undertecknade fördelningen av arbetsmiljöuppgifter läggs i personalakten (Lednings- och verksamhetsstöd). 
Kopia sparas också centralt hos respektive förvaltning för uppdatering av förteckning som årligen följs upp i nämnd. 
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Returnering av arbetsmiljöuppgift(er)/arbetsmiljöärende 
Om du som tilldelats arbetsmiljöuppgifter bedömer att du inte har de kunskaper, den kompetens, de 
befogenheter och/eller de resurser som krävs för att komma tillrätta med 
arbetsmiljöuppgift(er)/arbetsmiljöärende ska uppgiften/ärendet returneras till den som fördelat uppgiften. 

Mottagare av returnering 
Förvaltning/verksamhet 
 

Mottagare (namn) 
 

Mottagarens befattning 
 

Mottagarens telefonnummer 
 

Mottagarens e-postadress 
 

Avsändare av returnering 
Verksamhet/Enhet 
 

Avsändare (namn) 
 

Avsändarens befattning 
 

Avsändarens telefonnummer 
 

Avsändarens e-postadress 
 

Returnerad arbetsmiljöuppgift(er)/arbetsmiljöärende 
Följande arbetsmiljöuppgift(er)/arbetsmiljöärende returneras härmed: 
 

 

 

 

 

 

Skäl för returnering 
Returnering sker av följande skäl: 

 Saknar tillräcklig kunskap och/eller kompetens för att komma tillrätta med 
arbetsmiljöuppgift(er)/arbetsmiljöärende. 

 Saknar tillräckliga befogenheter för att komma tillrätta med arbetsmiljöuppgift(er)/arbetsmiljöärende. 

 Saknar tillräckliga resurser för att komma tillrätta med arbetsmiljöuppgift(er)/arbetsmiljöärende. 
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  Bilaga 2 

Sida 2 av 2 
 

Övriga skäl: 

 

 

Underskrifter 
Ort och datum 
 

Ort och datum 
 

Avsändarens underskrift 
 

Mottagarens underskrift 

Namnförtydligande 
 

Namnförtydligande 
 

Kopia sparas centralt hos respektive förvaltning för uppdatering av förteckning som årligen följs upp i nämnd. 
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Yttrande avseende ansökan om bidrag till FrivilligHandtaget 
 
 
FrivilligHandtaget ansöker för år 2016 om ett bidrag på minst 40 000 kr från 
Östhammars kommun. 
 
Bakgrund 
FrivilligHandtaget har tidigare erhållit verksamhetsbidrag från Östhammars 
kommun. 2010 och 2011 erhöll verksamheten 45 000 kr per år från 
Socialnämnden, 2012 sänkte Socialnämnden bidraget till 30 000 kr. 2013 och 
2014 erhölls 30 000 kr respektive 40 000 kr från Kommunstyrelsen, 2015 
uppgick stödet till 30 000 kr från Kommunstyrelsen samt ytterligare 25 000 kr 
från Finskt förvaltningsområde för administration av det finska projektet.  
 
Förslag till beslut 
FrivilligHandtaget har i sin ansökan bilagt resultat- och balansräkning och 
verksamhetsberättelse för 2015 samt föreslagen budget och verksamhetsplan för 
2016.  
 
I budget för Lednings- och verksamhetsstöd finns 30 000 kr budgeterat för 
fortsatt stöd till FrivilligHandtaget och beviljat bidrag för 2016 föreslås uppgå 
till den summan.  
 
Om FrivilligHandtaget ansöker om bidrag från Finskt förvaltningsområde med 
mer preciserade uppgifter om verksamhet som berör den målgrupp 
förvaltningsområdet riktar sig till, kan ytterligare medel från Finskt 
förvaltningsområde erhållas.  
 
 
 
Linn Sunnelid 
Administrativ chef 
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REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN  
 
Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller be-
stämmelserna i detta reglemente. 
 
KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 
 
Ledningsfunktionen 
 
§ 1 
 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har 
ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 
 
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kom-
munens ekonomi och verksamheter. 
 
§ 2 
 
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl a: 
 
1. utvecklingen av den kommunala demokratin 
 
2. personalpolitiken och jämställdhet i arbetslivet 
 
3. den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten 
 
4. mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markbered-

skap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet 
främjas 

 
5. Långsiktig energiplanering samt främjandet av god energihushållning 
 
6. miljövårds- och naturvårdspolitiken, införandet av miljöledning i kommu-

nens egen organisation samt att verka för en god miljö i kommunen 
 
7. trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning 
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8. informationsverksamheten 
 
9. arbetet med att utveckla det kommunala regelverket 
 
10. arbetet med att effektivisera administrationen och övrig organisation 
 
11. utvecklingen av informationsteknik- system och kommunikation 
 
12. utvecklingen av medborgar- och brukarinflytande 

 
13. krisberedskapsfrågor 
 
Kommunstyrelsen skall vidare med uppmärksamhet följa: 
 
14. socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas samt 

verka för att övrig för verksamheten reglerad lagstiftning uppfylles 
 
15. den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal 

hälso- och sjukvård 
 
16. skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas 
 
17. Kultur- och fritidspolitiken och verka för en god kultur- och fritidsverksam-
het i kommunen 
 
18. kommunal teknik och lokala trafikfrågor 
 
 
Styrfunktionen 
 
§ 3 
 
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att: 
 
1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer 

och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra 
framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd 

 
2. övervaka att de av kommunfullmäktige fastställda målen och planerna för 

verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvalt-
ning handhas rationellt och ekonomiskt 

 
3. tillse att uppföljning sker till kommunfullmäktige från samtliga nämnder om 

hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret 

 
4. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och cheferna för 

nämndkontoren 
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5. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt 

eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, eko-
nomi, och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga 
förhållanden av betydelse för kommunen 

 
6. tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra 

likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger 
eller annars har intresse i 

 
7. utfärda riktlinjer för personalpolitik och personaladministration. 
 
 
KOMMUNSTYRELSENS ÖVRIGA VERKSAMHETER 
 
Ekonomisk förvaltning 
 
§ 4 
 
Kommunstyrelsen skall ha hand om kommunens medelsförvaltningen och där-
vid följa av kommunfullmäktige meddelade föreskrifter härför.  
 
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften in-
går också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i 
rätt tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna ford-
ringar. 
 
Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna 
uppgift ingår bl a att: 
 
1. ansvara för den ekonomiska förvaltningen av kommunens fasta egendom 

som ej anförtrotts annan nämnd 
 
2. ansvara för den lösa egendom som ej anförtrotts annan nämnd 
 
3. tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett 
 
4. handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd 

placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden.  
 

5. svara för kommunens upphandlingspolicy med regler och anvisningar 
 
Arbetsgivarpolitiken 
 
§ 5 
 
Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommu-
nen och dess arbetstagare. 
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Kommunstyrelsen leder, samordnar och utvecklar arbetsgivarpolitiken inom 
kommunen. Kommunen ska arbeta för likabehandling, mångfald, inkludering 
och jämställdhet i arbetslivet samt mot olaga diskriminering i arbetslivet. 
 
Bland annat ska styrelsen föra kommunens talan i mål och ärenden som rör för-
hållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan kommunen 
som arbetsgivare och dess arbetstagare och ska bland annat: 
 
- med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rö-
rande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 
- förhandla på kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom 
vad gäller 11 – 14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet inom 
andra nämnders verksamhetsområden, 
- avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmel-
ser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetsta-
gare, 
- besluta om stridsåtgärd, 
- lämna uppdrag enligt 6 kap 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogen-
heter, 
- besluta om anställningsstopp som omfattar mer än en nämnd, 
- besluta om angelägna kommunövergripande arbetsmiljö- och hälsofrågor, 
- utfärda riktlinjer och anvisningar inom det personalpolitiska området. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott är kommunens pensionsmyndighet. 
 
Personalansvar 
 
§ 6  
 
Styrelsen är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning. Styrelsen 
har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhets-
område med undantag för de frågor som anges i 8 § i detta reglemente. 
 
§ 7 
 
Kommunstyrelsen som verksamhetsansvarig nämnd 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för teknisk verksamhet; 
 
1. Kommunens mark och fastigheter 
 
2. Gator, parker och allmän platsmark samt skog och annat markinnehav 

 
3. Vatten och avloppsverksamhet 

 
4. Avfallshantering och renhållningsverksamhet 
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5. Måltidsverksamhet 
 

6. Handläggning av bostadsanpassningsbidrag 
 
§ 8 
 
Uppgifter enligt speciallagstiftning 
 
Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd  
 
Kommunstyrelsen är förmedlingsorgan för låne- och bidragsgivning till bostads-
försörjningens främjande 
 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården 
finns i arkivreglemente. 
 
Kommunstyrelsen svarar för kommunens anslagstavla. 
 
Kommunstyrelsen svarar för registrering och tillstånd enligt lotterilagen. 
 
Kommunstyrelsen är registeransvarig för de personregister som styrelsen för i 
sin verksamhet och förfogar över. 
 
§ 9 
 
Övrig verksamhet 
 
Kommunstyrelsen har vidare hand om: 
 
1. sysselsättnings- och näringslivsfrågor och ansvarar för åtgärder för att all-

mänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen, 
 
2. gymnasieskola som bedrivs inom ramen för Gimo  utbildnings AB (Wil-

helm Haglunds gymnasium), 
 
3. daglig verksamhet, 
 
4. kommunens centrala informations- kommunikations samt IT verksamhet, 
 
5. utveckling av kommunstyrelsens regelverk och utformningen av kommun-

fullmäktiges handlingar, 
 

6. granskning, informations- och kunskapsuppbyggnad i frågan om slutförvar 
för använt kärnbränsle 

 
7. konsumentvägledningen, 
 
8. Trygg i Östhammars kommun 
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9. Pensionärsråd och rådet för funktionsnedsatta (KPR och KRF) 
 
10. utvecklingsgrupperna 

 
11. internationella kontakter och EU-frågor 

 
12. trafikuppgifter som avses i 1§ Lag (1978:234) om nämnder för vissa trafik-

frågor 
 
13. de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt 

annan nämnd. 
 
 
Delegering från kommunfullmäktige 
 
§ 10 
 
Kommunstyrelsen skall besluta i följande grupper av ärenden: 
 
1. vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som kommun-

fullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om 
säkerheten som kommunfullmäktige angivit. 

 
2. ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen. 
 
3. låne- och bidragsgivning avseende bostadsförsörjningen. 
 
4. styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som kommunfullmäk-

tige fastställt. 
 
5. sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra 

kommunens talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betal-
ning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. 

 
6. avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är 

av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrel-
sen får också besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte 
medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med kommun-
fullmäktige. 

 
7. utöva kommunens beslutanderätt i ärenden angående heraldiska vapen. 
 
8. rätt att omdisponera medel inom de av kommunfullmäktige fastställda an-

slagsnivåerna. 
 
9. köp, försäljning, byte av fastighet eller fastighetsdel med en kostnadsram på 

köp och försäljningspris på högst 1 000 000 kronor (en miljon kronor) och 
ett taxeringsvärde på högst 750 000 kronor (sjuhundrafemtiotusenkronor)  
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Köp, försäljning eller byte av mark som enligt översiktsplan eller detaljplan 
ska användas till gator, vägar eller annan infrastruktur. 

 
10. Upplåtelse av nyttjanderätt samt arrendeavtal till kommunens mark i högst 

10 år. 
 
ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET  
 
§ 11 
 
Kommunstyrelsen skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan fin-
nas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. 
 
Kommunstyrelsen skall regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetå-
ret. 
 
 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSFORMER 
 
Sammansättning 
 
§ 12 
 
Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 
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Ersättarnas tjänstgöring 
 
§ 13 
 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att  
vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänst-
göra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
 
Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av 
kommunfullmäktige mellan dem bestämda turordningen.  
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av tur-
ordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersät-
tare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersät-
tare som kommer längre ner i turordningen. 
 
§ 14 
 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i 
ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har på-
verkat styrkebalansen mellan partierna.  
 
Inkallande av ersättare 
 
§ 15 
 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde ska själv kalla sin personlige ersättare. Om den personlige ersätta-
ren inte kan delta i sammanträdet anmäls detta till kommunstyrelsens sekreterare 
eller någon annan anställd vid kommunstyrelsens kansli som kallar ersättare. 
Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.  
 
Även de ersättare, som inte tjänstgör, får närvara vid sammanträdena och har rätt 
att delta i överläggningarna. Ordförande i kommunstyrelsen medges rätt att be-
vilja icke tjänstgörande ersättare rätt att få sin mening antecknad till protokollet.  
 
Ersättare för ordföranden 
 
§ 16 
 
Om varken ordföranden, 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordförande kan delta 
i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den ledamot som 
varit ledamot i kommunstyrelsen längst tid ordförandens uppgifter. 
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Om ordförande p g a sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra upp-
draget under längre tid får styrelsen utse en annan ledamot som ersättare för ord-
förande. 
 
Sammanträdena 
 
§ 17 
 
Tidpunkt 
 
Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer. 
 
§ 18 
 
Kallelse 
 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
 
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för samman-
trädet. 
 
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt an-
nan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fyra dagar före 
sammanträdesdagen. 
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken ut-
sträckning handlingarna som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifo-
gas kallelsen. 
 
I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt. 
 
När varken ordföranden, 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordförande kan kalla 
till sammanträde skall den ledamot som varit ledamot i kommunstyrelsen längst 
tid göra detta. 
 
Öppna sammanträden 
 
§ 19 
 
Styrelsen medges rätt att besluta om dess sammanträden ska vara offentliga och i 
och med det även besluta om en allmänhetens frågestund ska hållas i anslutning 
till sammanträdet.  
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Ordföranden 
 
§ 20 
 
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att: 
 
1. närmast kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndförvalt-

ning 
 
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling 

och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ 
i dessa frågor 

 
3. främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämn-

der 
 
4. representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konfe-

renser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett sär-
skilt fall 

 
Kommunalråd 
 
§ 21 
 
Nyvalda kommunfullmäktige utser på det första sammanträdet under mandatpe-
rioden kommunalråd till det antal fullmäktige beslutar. 
 
Kommunstyrelsens ordförande är finanskommunalråd. Kommunstyrelsens 1:e 
vice ordförande är andre majoritetsråd och kommunstyrelsens 2:e vice ordfö-
rande är oppositionsråd. 
 
Kommunalråd skall ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen. 
 
Kommunalråden får närvara och delta i överläggningarna men inte i besluten vid 
sammanträden i nämnder även om kommunalråden inte är ledamöter eller ersät-
tare i nämnderna. Kommunalråden har i sådant fall att iaktta gällande sekretess-
bestämmelser. Vid behandlingen av ärenden enligt socialtjänstlagen som rör en-
skilda får inte kommunalråden delta i eller närvara vid handläggningen. 
 
Justering av protokoll 
 
§ 22 
 
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 
 
Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedel-
bart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den. 
 

Handling K a), KSAU 2016-03-15 
Sidan 10 av 12



Reservation 
 
§ 23 
 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera re-
servationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas senast 
vid den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
 
Delgivning 
 
§ 24 
 
Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommunchef eller an-
nan anställd som styrelsen bestämmer. 
 
Undertecknande av handlingar 
 
§ 25 
 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen  
skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande 
och kontrasigneras av anställd som styrelsen bestämmer.  
 
I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som skall underteckna handlingar. 
 
Utskott 
 
§ 26 
 
Kommunstyrelsen ska tillsätta ett tekniskt utskott samt får i övrigt tillsätta de 
utskott som styrelsen bestämmer och fastställa deras uppgifter.  
Utskotten kan vara av beredande och/eller ha egna beslutsbefogenheter. Sådana 
beslutsbefogenheter fastställs i styrelsens delegationsordning. 
 
Har styrelsen beslutat att tillsätta utskott skall bestämmelserna nedan gälla. 
 
§ 27 
 
Styrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottets ledamöter en 
ordförande och en vice ordförande. 
 
§ 28 
 
Ersättare skall närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är för-
hindrad att tjänstgöra. Ersättare skall inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen 
vid valet bestämda ordningen. 
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Avgår en ledamot eller en ersättare i utskott, som inte utsetts vid proportionellt 
val, skall fyllnadsval snarast förrättas. 
 
§ 29 
 
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Samman-
träden skall också hållas när ordförande anser att det behövs eller när minst två 
ledamöter begär det. 
 
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är när-
varande. 
 
§ 30 
 
Styrelsens ärenden skall, om så erfordras, beredas av ett utskott. Efter sin bered-
ning skall utskottet regelmässigt framlägga förslag till beslut. 
 
§ 31 
 
Tekniskt utskott 
 
Tekniskt utskott ska bestå av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare. 
 
Teknisk utskott fullgör de trafikuppgifter som avses i 1 § Lag (1978:234) om 
nämnder för vissa trafikfrågor. 
____ 
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REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN  
 
Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller be-
stämmelserna i detta reglemente. 
 
KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 
 
Ledningsfunktionen 
 
§ 1 
 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har 
ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 
 
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kom-
munens ekonomi och verksamheter. 
 
§ 2 
 
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl a: 
 
1. utvecklingen av den kommunala demokratin 
 
2. personalpolitiken och jämställdhet i arbetslivet 
 
3. den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten 
 
4. mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markbered-

skap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet 
främjas 

 
5. Långsiktig energiplanering samt främjandet av god energihushållning 
 
6. miljövårds- och naturvårdspolitiken, införandet av miljöledning i kommu-

nens egen organisation samt att verka för en god miljö i kommunen 
 
7. trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning 
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8. informationsverksamheten 
 
9. arbetet med att utveckla det kommunala regelverket 
 
10. arbetet med att effektivisera administrationen och övrig organisation 
 
11. utvecklingen av informationsteknik- system och kommunikation 
 
12. utvecklingen av medborgar- och brukarinflytande 

 
13. krisberedskapsfrågor 
 
Kommunstyrelsen skall vidare med uppmärksamhet följa: 
 
14. socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas samt 

verka för att övrig för verksamheten reglerad lagstiftning uppfylles 
 
15. den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal 

hälso- och sjukvård 
 
16. skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas 
 
17. Kultur- och fritidspolitiken och verka för en god kultur- och fritidsverksam-
het i kommunen 
 
18. kommunal teknik och lokala trafikfrågor 
 
 
Styrfunktionen 
 
§ 3 
 
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att: 
 
1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer 

och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra 
framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd 

 
2. övervaka att de av kommunfullmäktige fastställda målen och planerna för 

verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvalt-
ning handhas rationellt och ekonomiskt 

 
3. tillse att uppföljning sker till kommunfullmäktige från samtliga nämnder om 

hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret 

 
4. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och cheferna för 

nämndkontoren 
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5. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt 

eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, eko-
nomi, och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga 
förhållanden av betydelse för kommunen 

 
6. tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra 

likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger 
eller annars har intresse i 

 
7. utfärda riktlinjer för personalpolitik och personaladministration. 
 
 
KOMMUNSTYRELSENS ÖVRIGA VERKSAMHETER 
 
Ekonomisk förvaltning 
 
§ 4 
 
Kommunstyrelsen skall ha hand om kommunens medelsförvaltningen och där-
vid följa av kommunfullmäktige meddelade föreskrifter härför.  
 
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften in-
går också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i 
rätt tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna ford-
ringar. 
 
Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna 
uppgift ingår bl a att: 
 
1. ansvara för den ekonomiska förvaltningen av kommunens fasta egendom 

som ej anförtrotts annan nämnd 
 
2. ansvara för den lösa egendom som ej anförtrotts annan nämnd 
 
3. tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett 
 
4. handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd 

placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden.  
 

5. svara för kommunens upphandlingspolicy med regler och anvisningar 
 
Personalpolitiken 
 
§ 5 
 
Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommu-
nen och dess arbetstagare. 
Bland annat ska styrelsen föra kommunens talan i mål och ärenden som rör för-
hållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.  

Handling K (b), KSAU 2016-03-15 
Sidan 3 av 11



 
 4 (11) 

 
Kommunstyrelsen kan också lämna uppdrag som avses i 6 kap. 3 § lagen 
(2009:47) om vissa kommunala befogenheter. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott är kommunens pensionsmyndighet. 
 
§6  
 
Kommunstyrelsen som verksamhetsansvarig nämnd 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för teknisk verksamhet; 
 
1. Kommunens mark och fastigheter 
 
2. Gator, parker och allmän platsmark samt skog och annat markinnehav 

 
3. Vatten och avloppsverksamhet 

 
4. Avfallshantering och renhållningsverksamhet 

 
5. Måltidsverksamhet 

 
6. Handläggning av bostadsanpassningsbidrag 
 
§ 7 
 
Uppgifter enligt speciallagstiftning 
 
Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd  
 
Kommunstyrelsen är förmedlingsorgan för låne- och bidragsgivning till bostads-
försörjningens främjande 
 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården 
finns i arkivreglemente. 
 
Kommunstyrelsen svarar för kommunens anslagstavla. 
 
Kommunstyrelsen svarar för registrering och tillstånd enligt lotterilagen. 
 
Kommunstyrelsen är registeransvarig för de personregister som styrelsen för i 
sin verksamhet och förfogar över. 
 
§ 8 
 
Övrig verksamhet 
 
Kommunstyrelsen har vidare hand om: 
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1. sysselsättnings- och näringslivsfrågor och ansvarar för åtgärder för att all-

mänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen, 
 
2. gymnasieskola som bedrivs inom ramen för Gimo  utbildnings AB (Wil-

helm Haglunds gymnasium), 
 
3. daglig verksamhet, 
 
4. kommunens centrala informations- kommunikations samt IT verksamhet, 
 
5. utveckling av kommunstyrelsens regelverk och utformningen av kommun-

fullmäktiges handlingar, 
 

6. granskning, informations- och kunskapsuppbyggnad i frågan om slutförvar 
för använt kärnbränsle 

 
7. konsumentvägledningen, 
 
8. Trygg i Östhammars kommun 
 
9. Pensionärsråd och rådet för funktionsnedsatta (KPR och KRF) 
 
10. utvecklingsgrupperna 

 
11. internationella kontakter och EU-frågor 

 
12. trafikuppgifter som avses i 1§ Lag (1978:234) om nämnder för vissa trafik-

frågor 
 
13. de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt 

annan nämnd. 
 
 
Delegering från kommunfullmäktige 
 
§ 9 
 
Kommunstyrelsen skall besluta i följande grupper av ärenden: 
 
1. vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som kommun-

fullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om 
säkerheten som kommunfullmäktige angivit. 

 
2. ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen. 
 
3. låne- och bidragsgivning avseende bostadsförsörjningen. 
 
4. styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som kommunfullmäk-

tige fastställt. 
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5. sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra 

kommunens talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betal-
ning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. 

 
6. avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är 

av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrel-
sen får också besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte 
medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med kommun-
fullmäktige. 

 
7. utöva kommunens beslutanderätt i ärenden angående heraldiska vapen. 
 
8. rätt att omdisponera medel inom de av kommunfullmäktige fastställda an-

slagsnivåerna. 
 
9. köp, försäljning, byte av fastighet eller fastighetsdel med en kostnadsram på 

köp och försäljningspris på högst 1 000 000 kronor (en miljon kronor) och 
ett taxeringsvärde på högst 750 000 kronor (sjuhundrafemtiotusenkronor)  

 
Köp, försäljning eller byte av mark som enligt översiktsplan eller detaljplan 
ska användas till gator, vägar eller annan infrastruktur. 

 
10. Upplåtelse av nyttjanderätt samt arrendeavtal till kommunens mark i högst 

10 år. 
 
ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET  
 
§ 10 
 
Kommunstyrelsen skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan fin-
nas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. 
 
Kommunstyrelsen skall regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetå-
ret. 
 
 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSFORMER 
 
Sammansättning 
 
§ 11 
 
Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 
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Ersättarnas tjänstgöring 
 
§ 12 
 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att  
vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänst-
göra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
 
Om inte ersättarna väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av 
kommunfullmäktige mellan dem bestämda turordningen.  
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av tur-
ordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersät-
tare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersät-
tare som kommer längre ner i turordningen. 
 
§ 13 
 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i 
ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har på-
verkat styrkebalansen mellan partierna.  
 
Inkallande av ersättare 
 
§ 14 
 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde ska själv kalla sin personlige ersättare. Om den personlige ersätta-
ren inte kan delta i sammanträdet anmäls detta till kommunstyrelsens sekreterare 
eller någon annan anställd vid kommunstyrelsens kansli som kallar ersättare. 
Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.  
 
Även de ersättare, som inte tjänstgör, får närvara vid sammanträdena och har rätt 
att delta i överläggningarna. Ordförande i kommunstyrelsen medges rätt att be-
vilja icke tjänstgörande ersättare rätt att få sin mening antecknad till protokollet.  
 
Ersättare för ordföranden 
 
§ 15 
 
Om varken ordföranden, 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordförande kan delta 
i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den ledamot som 
varit ledamot i kommunstyrelsen längst tid ordförandens uppgifter. 
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Om ordförande p g a sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra upp-
draget under längre tid får styrelsen utse en annan ledamot som ersättare för ord-
förande. 
 
Sammanträdena 
 
§ 16 
 
Tidpunkt 
 
Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer. 
 
§ 17 
 
Kallelse 
 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
 
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för samman-
trädet. 
 
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt an-
nan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fyra dagar före 
sammanträdesdagen. 
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken ut-
sträckning handlingarna som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifo-
gas kallelsen. 
 
I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt. 
 
När varken ordföranden, 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordförande kan kalla 
till sammanträde skall den ledamot som varit ledamot i kommunstyrelsen längst 
tid göra detta. 
 
Öppna sammanträden 
 
§ 18 
 
Styrelsen medges rätt att besluta om dess sammanträden ska vara offentliga och i 
och med det även besluta om en allmänhetens frågestund ska hållas i anslutning 
till sammanträdet.  
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Ordföranden 
 
§ 19 
 
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att: 
 
1. närmast kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndförvalt-

ning 
 
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling 

och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ 
i dessa frågor 

 
3. främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämn-

der 
 
4. representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konfe-

renser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett sär-
skilt fall 

 
Kommunalråd 
 
§ 20 
 
Nyvalda kommunfullmäktige utser på det första sammanträdet under mandatpe-
rioden kommunalråd till det antal fullmäktige beslutar. 
 
Kommunstyrelsens ordförande är finanskommunalråd. Kommunstyrelsens 1:e 
vice ordförande är andre majoritetsråd och kommunstyrelsens 2:e vice ordfö-
rande är oppositionsråd. 
 
Kommunalråd skall ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen. 
 
Kommunalråden får närvara och delta i överläggningarna men inte i besluten vid 
sammanträden i nämnder även om kommunalråden inte är ledamöter eller ersät-
tare i nämnderna. Kommunalråden har i sådant fall att iaktta gällande sekretess-
bestämmelser. Vid behandlingen av ärenden enligt socialtjänstlagen som rör en-
skilda får inte kommunalråden delta i eller närvara vid handläggningen. 
 
Justering av protokoll 
 
§ 21 
 
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 
 
Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedel-
bart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den. 
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Reservation 
 
§ 22 
 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera re-
servationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas senast 
vid den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
 
Delgivning 
 
§ 23 
 
Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommunchef eller an-
nan anställd som styrelsen bestämmer. 
 
Undertecknande av handlingar 
 
§ 24 
 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen  
skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande 
och kontrasigneras av anställd som styrelsen bestämmer.  
 
I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som skall underteckna handlingar. 
 
Utskott 
 
§ 25 
 
Kommunstyrelsen ska tillsätta ett tekniskt utskott samt får i övrigt tillsätta de 
utskott som styrelsen bestämmer och fastställa deras uppgifter.  
Utskotten kan vara av beredande och/eller ha egna beslutsbefogenheter. Sådana 
beslutsbefogenheter fastställs i styrelsens delegationsordning. 
 
Har styrelsen beslutat att tillsätta utskott skall bestämmelserna nedan gälla. 
 
§ 26 
 
Styrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottets ledamöter en 
ordförande och en vice ordförande. 
 
§ 27 
 
Ersättare skall närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är för-
hindrad att tjänstgöra. Ersättare skall inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen 
vid valet bestämda ordningen. 
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Avgår en ledamot eller en ersättare i utskott, som inte utsetts vid proportionellt 
val, skall fyllnadsval snarast förrättas. 
 
§ 28 
 
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Samman-
träden skall också hållas när ordförande anser att det behövs eller när minst två 
ledamöter begär det. 
 
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är när-
varande. 
 
§ 29 
 
Styrelsens ärenden skall, om så erfordras, beredas av ett utskott. Efter sin bered-
ning skall utskottet regelmässigt framlägga förslag till beslut. 
 
§ 30 
 
Tekniskt utskott 
 
Tekniskt utskott ska bestå av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare. 
 
Teknisk utskott fullgör de trafikuppgifter som avses i 1 § Lag (1978:234) om 
nämnder för vissa trafikfrågor. 
____ 
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Socialnämnden 
 

Utdrag 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 
2016-02-24  

 

 Utdragsbestyrkande 

 

Delges 
Kommunstyrelsen 

 
 
 
 
 
 
 
§ 33  Dnr SN-2016-62 Dpl 900 
  Dnr KS-2015-238 
 
Remiss 
Regionbildning 
 
Landstinget har ansökt hos regeringen om ändring i Lagen om regionalt  
utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) så att landstinget från och med 
den 1 januari 2017 omfattas av lagen och att det därmed i Uppsala län bildas en 
region med ett direktvalt fullmäktige.  
 
Landstinget önskar synpunkter på föreliggande rapport och bilagor. Remissvaren 
ska vara inkomna till Landstinget i Uppsala län senast den 1 april 2016.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ärendet till samtliga nämnder 
Remissvar ska vara lednings- och verksamhetsstöd tillhanda senast 2016-03-07.  
 
Ärendet diskuteras. Socialförvaltningen sammanställer yttrande utifrån förda 
diskussioner.  
 
Arbetsutskottets förslag 2016-02-15 
 
Yttrande antas och överlämnas till kommunstyrelsen.  
 
Socialnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.  
_____ 
 
Föreligger förslag till yttrande. Ärendet diskuteras och förslaget kompletteras.  
 
Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Yttrande antas och överlämnas till kommunstyrelsen. (Bilaga 3) 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
_____ 
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Bilaga 3, SN § 33/2016    
 
Datum Dnr Sid 
2016-02-24 SN-2016-62 1 (3) 
 KS-2015-238 

Socialnämnden  
 

 
Kommunledningskontoret – Lednings- och 
verksamhetsstöd i Östhammars kommun 
 
 

Angående remisshandling Region Uppsala 2017 
Socialnämnden har beretts möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i denna 
handling. Socialnämnden har valt att prioritera svaret utifrån de områden som 
är beskrivna som berör främst nämndens samarbete och uppdrag. Den korta 
remisstiden har ej gjort det möjligt att behandla hela underlaget. 
 

Syftet 

Syftet med regionbildningen är att skapa mervärde och nytta för länets 
innevånare. Det innebär att landstingets uppdrag fördjupas och breddas samt att 
den politiska nivån stärks. Genom ett direktvalt politiskt organ som kommer att 
svara på frågor som rör regional tillväxt och utveckling. 
 
Socialnämnden tillstyrker detta, men vill påpeka att det gemensamma ansvars-
tagandet ska genomsyra både i nuvarande landsting och i kommunerna, vad 
gäller förtroendevalda, tjänstemän samt medarbetare. 
 

Namnet Region Uppsala 

Bör tydliggöras att det omfattas hela det geografiska området Uppsala län. 
Socialnämnden föredrar namnet Region Uppsala län eller något utan 
ortsbeteckning, till exempel Region Östra Aros.  
 

Grunduppdraget utvecklas 

Även efter regionbildningen kommer emellertid hälso-och sjukvårdsuppdraget 
med målet om en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen att 
vara den dominerande uppgiften för Region Uppsala – ekonomiskt och 
personellt. De vägledande målen för hälso-och sjukvården förändras inte av 
regionbildningen. 
 
Socialnämnden tillstyrker detta men konstaterar att det är anmärkningsvärt att i 
hela dokumentet/förslaget inte finns med en enda viljeförklaring om närvård 
och den kommunaliserade hemsjukvården. För kommunen har detta varit en 
viktig del för att säkerställa en likvärdig vård oavsett var i regionen 
medborgaren är bosatt. 
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Bilaga 3, SN § 33/2016    
 
Datum Dnr Sid 
2016-02-24 SN-2016-62 2 (3) 
 KS-2015-238 

Socialnämnden  
 
Vision och utmaning 

Vision och utmaning beskrivs i avsnittet i ett globalt perspektiv. Den 
övergripande utmaningen för Region Uppsala är i detta perspektiv att bidra till 
ökat välstånd, god livskvalitet och hälsa inom säkra hållbara gränser. 
 
Socialnämnden anser att denna beskrivning gäller inte bara i globalt perspektiv, 
utan gäller i hela uppdraget Region Uppsala. Kopplingen mellan global och 
lokal nivå med en hållbar utveckling längs hela kedjan. Detta bör lyftas fram.  
 

Samverkansstruktur mellan kommuner och region 

Beskrivs ett fungerande samarbete mellan regionen och länets kommuner är en 
förutsättning för framgång för ett regionalt utvecklingsarbete och att det därför 
är viktigt att det kommunala inflytandet säkerställs i den kommande Region 
Uppsala, så att det finns förutsättningar för en aktiv samverkan och dialog 
mellan parterna. 
 
Socialnämnden betonar betydelsen av denna skrivning. 
 
För att ytterligare säkerställa det kommunala inflytandet föreslås att fyra 
samråd inrättas. Dessa ska kopplas till respektive nämnd. 
 
Samrådsgrupp och regionalt forum är av informations och samordnande 
karaktär. Hur säkerställs det kommunala inflytandet med detta upplägg? 
Socialnämnden anser inte att detta är säkerställt utifrån nuvarande förslag.  
 
Kommunerna har sinsemellan olika behov och förutsättningar. Socialnämnden 
ser ett behov av att arbeta för samsyn mellan kommunerna gentemot regionen.  
 

Gemensam nämnd för kunskapsstyrning 

Föreslås inrättas liksom ansvar för FOU-stöd vid Regionförbundet överförs till 
den nya regionen. 
 
Socialnämnden tillstyrker förslaget. Socialnämnden vill dock ha ett förtydlig-
ande ”ansvariga chefer” i kommunerna och regionen också ska utgöra 
ledningsgrupp för verksamheten. Socialnämnden anser att förvaltningschef för 
respektive nämnd ska utgöra ”ansvarig chef”. 
 
Socialnämnden har upplevt positiva fördelar med socialchefens uppdrag att 
vara den som ansvarat för dessa frågor och företrätt Socialnämnden genom 
TKL. Vi anser att detta uppdrag även framledes ska finnas i den nya 
organisationen. 
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Bilaga 3, SN § 33/2016    
 
Datum Dnr Sid 
2016-02-24 SN-2016-62 3 (3) 
 KS-2015-238 

Socialnämnden  
 
Enheten för välfärd- och FoU-stöd 

I bilaga till remisshandlingen finns en beskrivning av Regionförbundet i 
Uppsala län nuvarande uppdrag. Dessa områden föreslås överflyttas i sin helhet 
till Region Uppsala, vad gäller personal, ekonomi och innehåll. 
 
Socialnämnden tillstyrker förslaget utifrån att vår erfarenhet om denna 
verksamhet är betydelsefull och genomförts i nära samarbete med kommunen. 
Innehållet har bäring i så gott som hela Socialnämndens uppdrag. 
Socialnämnden understryker att det är av stor vikt att FoU-stöd inom de sociala 
disciplinerna stärks.  
 
Socialnämnden föreslår att i samband med regionbildningen bör en översyn ske 
av samtliga uppdrag och mål. Det är också viktigt att skapa en sammanhäng-
ande struktur av samrådsgrupper och samrådsforum efter att regionalt forum 
och samråd har bildats. 
 

Avtal och överenskommelser 

Det råder ett väl utvecklat samarbete med landstinget och kommunerna i 
regionen, oftast i form av avtalsreglerade uppdrag mellan parterna. I samband 
med bildandet av Region Uppsala utgår socialnämnden från att Region Uppsala 
övertar ansvaret för tecknade avtal med kommunen. 
 

Uppföljning 

Handlingen beskriver fortlöpande utvärdering av den nya organisationen, 
främst inom ramen för regionalt forum. Senast under första halvåret 2018 ska 
man ta ställning om behov av förändringar i organisationen, uppdrag och 
finanser.  
 
Socialnämnden anser att detta har stor betydelse för att inledningsvis tillskapa 
de allra bästa förutsättningarna för ett framgångsrikt arbete och utveckling. 
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Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Utdrag 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum Sid 
2016-03-03 9 (12) 

 

  

 

 
 
 
§ 37 Dnr KFN 2016-27 Dpl 900 
 Dnr KS-2015-238 
 
Remiss angående ”Region Uppsala” 2017 
Yttrande 
 
Bilaga 4 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-02-10, § 62 beslutat att bifogat ärende 
ska remitteras till ovanstående nämnder för yttrande. 
 
Remissvar ska vara lednings- och verksamhetsstöd tillhanda senast 2016-03-07. 
 
Tjänstemannaförslag till yttrande delas ut på sammanträdet. 
 
Kultur- och fritidschef Lena Hellström, utvecklingsledare Peter Jansson och kul-
turstrateg Peter Källman föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet antar tjänstemannaförslaget till yttrande som sitt remissvar 
och överlämnar det till kommunstyrelsen. 
_____ 
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Kultur- och fritidsförvaltningen                                  KFN 2016-27 
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Tjänstemannaförslag 

 
 
 
 
 
 
Remiss angående ”Region Uppsala” 2017 
Yttrande  
 
Kulturfrågor 
Angående den politiska organisationen kring kulturfrågor är det svårt att ha syn-
punkter på remisshandlingen eftersom den inte innehåller någon egentlig konse-
kvensbeskrivning av de båda förslagen.  
 
Kultur och besöksnäring 
När det gäller kulturfrågorna vid en regionbildning vill kultur- och fritidsnämn-
dens arbetsutskott framhäva vikten vid att ta tillvara på de möjligheter som upp-
står när ansvar för kulturfrågor och näringslivsfrågor, framför allt besöksnärings-
frågor, finns inom samma organisation. Utvecklingen av många av de värdefulla 
kulturmiljöerna i Östhammars kommun, inte minst bruksmiljörena, kräver ett 
helhetstänk kring kulturvärden, friluftsvärden och besöksnäringar. En utvecklad 
samverkan mellan näringsliv och kulturliv saknas på såväl lokal som regional 
nivå, och bör vara ett prioriterat utvecklingsområde i en ny regional organisat-
ion.    
 
Upplandsstiftelsen 
Kultur- och fritidsnämnden menar att det är av stor vikt med en regional organi-
sation med fokus på natur och friluftsliv. Det goda samarbetet med Upplandsstif-
telsen är värdeskapande både i kommunen och över kommungränserna och ger 
ökad möjlighet att tillsammans jobba mot de friluftspolitiska målen. Det är även 
viktigt att kommunen har möjlighet att påverka inriktningen på stiftelsens arbete. 
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    Februari 2016 
 
 
 
 
 
Verksamhetsmål 
 
Trygg i Östhammars kommun är en samverkande grupp av medlemmar; från huvudmannen 
Östhammars kommun, till näringsliv och organisationer i hela kommunen. 
 
Sammanslutningens funktion är att vara rådgivande i trygghetsfrågor som berör alla enskilda i 
kommunen, fysiska såväl som juridiska personer. 
 
Gruppens medlemmar förutsätts använda sina möjligheter, enskilt och i samverkan, i syfte att 
på bästa sätt tydliggöra och stödja arbetet. 
 
Fokusområdet är brottsförebyggande med målgruppen barn och ungdomar upp till 18 år. Det 
utesluter inte att gruppen även i övrigt kan och förutsätts arbeta samhällsövergripande med 
frågor som kännetecknar verksamheten. 
 
Uppdraget är inte avgränsat utan är tänkt att följa de behov som definieras. Exempel på olika 
områden som kan tilldelas särskild vikt är; alkohol, narkotika, dopning och tobak, frågor kring 
brottsutsatta och våldsutsatta kvinnor med sina barn, integrationsfrågor samt ett främjande för 
ett samhälle i samverkan mot brott. 
 
Myndigheter och företag samt ideella och idéburna organisationer som har en demokratisk 
värdegrund och delar uppfattningen om människors lika värde, kan ges möjlighet att ställa sin 
egen kompetens till förfogande och delta i arbetet. 
 
Gruppens medlemmars representanter, bjuds in över tid och i varje enskilt fall av huvudman-
nen Östhammars kommun i mån av relevans och plats. Ambitionen är att samverka så effek-
tivt och i en så liten konstellation som möjligt – med så stor kunskap och förmåga som möj-
ligt att skapa förutsättningar att vara trygg i Östhammars kommun. 
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Det goda livet på äldre dar i Östhammars kommun 
Upprättande av äldreplan 2018-2023 

 

Syfte 
Syftet med en äldreplan är att skapa en långsiktig handlingsberedskap för att 
möta utveckling av de äldres livssituation i kommunen. Det ger också möjlighet 
att i ett tidigt skede låta så många intressenter som möjligt komma till tals i 
diskussioner om den framtida utvecklingen av kommunen. För att ge bra 
förutsättning för de diskussioner som leder fram till den färdiga planen,  behövs 
ett planeringsunderlag som beskriver ett antal faktorer som påverkar och kan 
komma att påverka den framtida situationen för äldre. Synpunkter ska hämtas 
in från olika grupper så att olika perspektiv kan representeras under arbetet.  
Det är av stor vikt att ha bred förankring bland medborgarna vid planering av 
kommunens framtida verksamheter. 
 

Bakgrund 
Andelen äldre som behöver hjälp med personlig omvårdnad har inte förändrats 
nämnvärt de senaste två decennierna. Antalet i åldrarna 80 år och äldre har 
dock stigit sedan 1960-talet. År 1960 var antalet åttioplussare 141 000 och år 
2008 var antalet 493 000. Fram till omkring 2020 kommer antalet att vara 
relativt konstant men kommer därefter under några år att öka snabbt när den 
stora kullen född på 1940-talet uppnår dessa åldrar. 
 
Medellivslängden i Sverige har ökat nästan oavbrutet sedan 1860‑talet. Det 
finns ett undantag 1918, då spanska sjukan skördade många liv. Ett annat 
undantag är att männens överlevnad stagnerade under 1960‑ och 1970‑talen. 
År 2011 var medellivslängden knappt 84 år för kvinnor och nära 80 år för män. 
Dödsfallen kommer troligtvis att förskjutas allt mer mot högre åldrar. Enligt 
SCB:s befolkningsprognos kan 90 år eller mer bli en typisk dödsålder 2060. 
Dödsfall i yngre åldrar får allt mindre betydelse för medellivslängdens 
förändringar i framtiden. 
 
För att möta denna utveckling och skapa en handlingsberedskap har Östhammar 
sedan lång tid arbetat med handlingsplaner, exempelvis i form av en äldreplan. 
Den tidigare äldreplanen sträcker sig från 2008- 2018. Det har visat sig positivt 
att arbeta med hög delaktighet med medborgarna och i ett långsiktigt 
perspektiv. Förändringar i befolkningsstukturen och samhällsomvandlingen kan 
i ett tidigt skede beaktas. Planen skapar en förförståelse av förändringar som 
sker och underlättar samhällsplanering och övrigt beslutsfattande. 
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Tidplan 
Den tidigare äldreplanen var som beskrivits en 10-års plan. Idag med de allt 
snabbare förändringar som sker kan 10 år betraktas som en lång tidsperiod. 
Kommande plan föreslås därmed bli en 5-årig plan med start från 1 januari 
2018. 
 
Tidplanens olika steg kommer att utförligare presenteras under uppdragets 
utformning. Nedan redovisas projektets olika steg utifrån en tidsaxel. 
 
Januari 2016  Uppstart av upphandling av utredare/projektledare 
Mars 2016  Information till ordfgrupp och HSO, KPR/KRF 
Mars- maj 2016 Faktainsamling, förändringar som skett under perioden 
April 2016  Information till Utv-grupper  
Aug- okt 2016  Aktivitetsperiod, förankringsprocess 
November  Äldreforum 
Nov- jan 2017  Bearbetning av insamlad information 
Feb-mars 2017 Remissomgång 
April-maj 2017 Revidering utifrån remissvar 
September 2017 Socialnämnd 
Oktober 2017  Överlämnas till kommunstyrelsen   
November 2017 Fastställande i fullmäktige 
 
Återkoppling till socialnämnden sker löpande under projektperioden 

 
Projektorganisation 
 
Uppdragsgivare:   Kommunstyrelsen 
Ansvarig utförare:   Socialnämnden 
Projektbeskrivning:   Socialnämndens AU 
Styrgrupp:    Socialnämndens AU 
Referensgrupp :   Socialförvaltningens Lgr 
Upphandlingsansvarig:  Socialchef 
Genomförare:    Upphandlad resurs 
Administrativt stöd:   Socialförvaltningen  
 

Kostnader 
 
Fördelning av kostnader i samband med framtagande av äldreplanen 
Konsultkostnader   Kommunstyrelsen 
Projektstöd samt adm   Socialförvaltningen 
Personalkostnader   Resp förvaltning 
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Specificerad tidplan 

Upphandling 
Med start under januari 2016 sker en upphandling av utredare/projektledare 
som ansvarar för genomförandefasen av projektet. Upphandlingen förväntas 
vara klar under februari.  Det är framför allt faktainsamling och aktiviteter 
rörande delaktighet som är utredarens huvuduppdrag. 
 

Faktainsamling, förändringar som skett under perioden 
Faktainsamling och övrigt beskrivande delar av uppdraget sker under perioden 
mars till april 2016. Utredaren har i uppdrag att sammanställa de förändringar 
som skett under den gångna planperioden. Materialet ska presenteras på ett 
lättöverskådligt sätt som kan användas  under aktivitetsperioden samt vid 
informationsträffarna. 
 
Områden som ska beaktas är: 

• Befolkningsprognos för Östhammars kommun fördelat på ålders- 
grupper och kön 

• Beskrivning av insatser för vård och omsorg av äldre de senaste tre åren 
• Beskrivning av hemsjukvårdsinsatser äldre de senaste tre åren 
• Faktorer som påverkar vård- och omsorgsbehovet i framtiden 
• Ekonomi och framtida skatteprognoser 
• Boendestruktur och boendeformer 
• Behov och utformning av mötesplatser 
• Den medicinska utvecklingen den senaste fem åren inom området 
• Framtida möjligheter till nya behandlingsformer som påverkar behov av 

vård och omsorg bland äldre 
• Forskning och utveckling som påverkar verksamheten 

 

Samverkansområden med övriga förvaltningar 
I uppdraget med framtagande av äldreplan finns områden där andra 
förvaltningar har ansvarsområden som bör beaktas. De förvaltningar som i 
störst utsträckning blir berörda är Bygg och miljö, Tekniska förvaltningen samt 
Kultur och fritid. Områden som bör belysas är: 

• Tydliggörande av ansvar och planering avseende bostäder för nya 
äldregrupper 

• Samordning och delaktigheter till mötesplatser 
• Trafikplanering, trafiksäkerhet och tillgänglighet inom kommunen 
• Utveckande av utemiljöer och dess tillgänglighet inom kommunen  
• Nya intressenter vid nya boendeformer 
• Identifiera nya servicebehov och lösningar på dessa (Ex mat) 
• Säkerställa tillgänglighet till fritids- och kulturarrangemang för 

målgruppen 
• Samverkan vid kulturaktiviteter mellan förvaltningarna 
• Skapandet av mötesplatser i våra bibliotek som tillhandalhåller medier 

och hjälpmedel för personer med olika funktionsnedsättningar 
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• Möjlighet till utveckling av livslångt tränande på våra egna 

anläggningar och i samarbete med föreningar 
• Fortsatt utveckling av kultur i vården 
• Stimulera och skapa förutsättningar till möten över 

generationsgränserna 
•  Verka för att bibehålla de äldre integrerade i samhället 

 
 
 

Aktivitetsperiod, förankringsprocess, äldreforum 
Under augusti till november sker uppsökande verksamhet inom kommunens 
tätorter. Vid dessa tillfällen kan exempelvis workshops användas som 
pedagogisk modell för att skapa hög grad av delaktiget. Tidigare insamlad fakta 
används som underlag för diskussionerna. Förankringsfasen avslutas med ett 
äldreforum som beskriver vad som framkommit under förankringsfasen. 
Lämpligtvis kan forskare inom området anlitas för att ytterligare beskriva 
framtidens möjligheter och utmaningar. 
 
Arbetet avslutas under november 2016 till januari 2017med rapportskrivning 
där substansen presenteras i en äldreplan som ger förslag på konkreta åtgärder 
för de kommande fem åren. Rapport och förslag till äldreplan remiteras sedan 
med brukarorganisationer och andra samarbetspartners under våren 2017. 
 
Den politiska processen sker under hösten 2017. 
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Till:Kommunfullmäktige , Östhammar.                                     AK/2015.11.08 

 

Från:Allan Kruukka 

 

Ärende: Motion.  Bredband 

 

Kommunfullmäktige 2015.09.29 antog en bredbandsstrategi för Östhammars kommun. 

Strategin anger att 90% av kommunens hushåll och företag ska ha tillgång till uppkoppling 

med 100 Mbit/s under 2020. 

Den antagna strategin ansluter till och uppfyller regeringens bredbandsstrategi att Sverige 

ska ha bredband i världsklass.  

För att uppnå bredband.med den angivna överföringshastigheten så krävs idag 

fiberanslutning vilket innebär en stor utmaning för bl.a. Infrastruktur och 

investeringar.Tillsammans med volymmålet så är det uppenbart att prioritet behöver läggas 

på hushållen i tätorterna och gruppbebyggelser. Det i sin tur innebär att enskilda hus och 

spridd bebyggelse inte kommer att täckas av strategin för 90% täckning. Dessa hushåll, till 

övervägande delen på landsbygden, kommer att diskrimineras vad gäller möjligheter till 

bland annat näringsverksamhet och digital sjukvård vilket dessutom skulle ytterligare spä på 

urbaniseringen och utarmning  av landsbygden. 

Motionen föreslår  

- Att  den antagna strategin kompletteras med en strategi för de hushåll som ej kan 

anslutas till fiber, gives möjlighet till 100% anslutning till bredband med något lägre 

överföringshastighet t.ex. via mobilnät eller xDSL. 

- Att sådan uppkoppling förutsättes ge en acceptabel överföringshastighet för de allra 

flesta behov 

- Att kostnaden och övriga villkor för sådan bredbandsuppkoppling för den enskilde är 

jämförbar med för fiberanslutna hushåll. 

Att Östhammar stadsnäts kunder som idag har bredband via xDSL och telefontråd 

försäkras fortsatt uppkoppling även efter att det fasta telefonnätet släckts ner.  

 

Vänligen 

 

Allan Kruukka 
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Nästa generation Bredband 
Svar på inkomna skrivelser från  LRF och Allan Kruukka 
(M) 
 
Frågan om fiberbaserat bredband har de senaste åren hamnat i fokus på såväl 
riks- som kommunnivå. I en alltmer digitaliserad värld har insikten om behovet 
av tillgång till en framtidssäker infrastruktur växt fram. Behovet av en ersättning 
till den kopparbaserade infrastrukturen har blivit uppenbar, inte minst genom 
Telia/Skanovas nedläggning av kopparnäten ute på landsbygden. Med den digi-
tala agendans mål – att 90% av hushållen i kommunen ska ha tillgång till upp-
koppling med 100 Mbit senast 2020, står kommunen inför en stor utmaning. 
Kommunen har därför tagit fram en bredbandsstrategi hösten 2015 som pekar på 
hur målet skall realiseras. En bärande tanke är att kvarvarande utbyggnad ska 
ske i samarbete med marknadens aktörer. Kommunens stadsnät bidrar med en 
del av utbyggnaden men huvuddelen förutsätts att realiseras av marknadsaktö-
rerna fram till 2020. Detta gäller såväl tätorter som landsbygd. 
Det som nu har hänt är att tre marknadsaktörer aktivt har gått ut i våra större tä-
torter med marknadsföring/försäljning i avsikt bygga fibernät. Motsvarande har 
hänt på landsbygden, där en aktör har projekterar ett antal områden och ansökt 
om bredbandsstöd hos Länsstyrelsen. Erbjudandet omfattar ALLA som har fas-
tigheter i området och kostnaden för anslutning ligger i paritet med anslutnings-
kostnaden i tätorterna. Erbjudandet är av typen ”all inclusive”, d.v.s kunderna 
betalar en avgift för komplett installation av fibernät till fastigheterna och slipper 
därmed själva bilda fiberföreningar, med alla de aktiviteter som krävs för att i 
egen regi bygga fibernät. 
Uppföljning av bredbandsutbyggnaden kommer att ske årsvis för att säkerställa 
att utbyggnadstakten är tillräcklig för att målet 2020 ska kunna nås. Eventuella 
åtgärder som behöver vidtas vid avvikelser hanteras genom de årliga handlings-
planerna. 
 
I medborgarförslaget föreslås följande; 

• Att inte sälja ut stadsnätet innan det finns en analys för framtidssäkring 
av utbyggnaden 

• Att alla kommunens fast boende garanteras fibernät till rimlig kostnad 
• Att ovanstående inarbetas i bredbandsstrategin 

 
I motionen föreslås följande; 

• Att bredbandsstrategin kompletteras med en strategi för de hushåll som 
inte kan anslutas till fiber, så att de försäkras tillräcklig bredbandskap-
acitet 
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• Att kostnaden för den enskilde är jämförbar med fiberanslutna hushåll 
• Att Stadsnätets kunder som idag har bredband via xDSL och tråd försäk-

ras fortsatt uppkoppling även efter Telias teknikskifte 
 
Utifrån kommunens befintliga bredbandsstrategi, den utveckling som skett på 
marknaden under andra halvåret 2015 och de till kommunen ställda frågorna fö-
reslår kommunstyrelsen följande; 
 

• En försäljning av stadsnätet, i delar eller i dess helhet, skall bedömas uti-
från möjligheten att förverkliga bredbandsmålet. Ägandet skall bibehål-
las enbart där det skapar möjlighet för 100%ig utbyggnad av fibernätet 

 
• Östhammars kommun skall tillsammans med marknadens aktörer med-

verka till lösningar som ger samtliga medborgare och företag fibertill-
gänglighet till rimliga priser 

 
De stadsnätskunder som idag har xDSL via stadsnätet skall i god tid informeras 
om deras uppkoppling berörs av Telias teknikskifte. Stadsnätet skall medverka 
till att de kunde som berörs erbjuds ersättningslösningar 
 
Ovan föreslagna åtgärder inarbetas i den årliga handlingsplanen. Då förutsätt-
ningarna på bredbandsområdet förändras snabbt är handlingsplanen det verktyg  
som är mest effektivt som styrinstrument och kan styras/revideras/följas upp av 
kommunstyrelsen. 
 
Motionen och medborgarförslaget anses därmed bifallits och/eller besvarats. 
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Nästa generation Bredband 
Svar på inkomna skrivelser från  LRF och Allan Kruukka 
(M) 
 
Frågan om fiberbaserat bredband har de senaste åren hamnat i fokus på såväl 
riks- som kommunnivå. I en alltmer digitaliserad värld har insikten om behovet 
av tillgång till en framtidssäker infrastruktur växt fram. Behovet av en ersättning 
till den kopparbaserade infrastrukturen har blivit uppenbar, inte minst genom 
Telia/Skanovas nedläggning av kopparnäten ute på landsbygden. Med den digi-
tala agendans mål – att 90% av hushållen i kommunen ska ha tillgång till upp-
koppling med 100 Mbit senast 2020, står kommunen inför en stor utmaning. 
Kommunen har därför tagit fram en bredbandsstrategi hösten 2015 som pekar på 
hur målet skall realiseras. En bärande tanke är att kvarvarande utbyggnad ska 
ske i samarbete med marknadens aktörer. Kommunens stadsnät bidrar med en 
del av utbyggnaden men huvuddelen förutsätts att realiseras av marknadsaktö-
rerna fram till 2020. Detta gäller såväl tätorter som landsbygd. 
Det som nu har hänt är att tre marknadsaktörer aktivt har gått ut i våra större tä-
torter med marknadsföring/försäljning i avsikt bygga fibernät. Motsvarande har 
hänt på landsbygden, där en aktör har projekterar ett antal områden och ansökt 
om bredbandsstöd hos Länsstyrelsen. Erbjudandet omfattar ALLA som har fas-
tigheter i området och kostnaden för anslutning ligger i paritet med anslutnings-
kostnaden i tätorterna. Erbjudandet är av typen ”all inclusive”, d.v.s kunderna 
betalar en avgift för komplett installation av fibernät till fastigheterna och slipper 
därmed själva bilda fiberföreningar, med alla de aktiviteter som krävs för att i 
egen regi bygga fibernät. 
Uppföljning av bredbandsutbyggnaden kommer att ske årsvis för att säkerställa 
att utbyggnadstakten är tillräcklig för att målet 2020 ska kunna nås. Eventuella 
åtgärder som behöver vidtas vid avvikelser hanteras genom de årliga handlings-
planerna. 
 
I medborgarförslaget föreslås följande; 

• Att inte sälja ut stadsnätet innan det finns en analys för framtidssäkring 
av utbyggnaden 

• Att alla kommunens fast boende garanteras fibernät till rimlig kostnad 
• Att ovanstående inarbetas i bredbandsstrategin 

 
I motionen föreslås följande; 

• Att bredbandsstrategin kompletteras med en strategi för de hushåll som 
inte kan anslutas till fiber, så att de försäkras tillräcklig bredbandskap-
acitet 
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• Att kostnaden för den enskilde är jämförbar med fiberanslutna hushåll 
• Att Stadsnätets kunder som idag har bredband via xDSL och tråd försäk-

ras fortsatt uppkoppling även efter Telias teknikskifte 
 
Utifrån kommunens befintliga bredbandsstrategi, den utveckling som skett på 
marknaden under andra halvåret 2015 och de till kommunen ställda frågorna fö-
reslår kommunstyrelsen följande; 
 

• En försäljning av stadsnätet, i delar eller i dess helhet, skall bedömas uti-
från möjligheten att förverkliga bredbandsmålet. Ägandet skall bibehål-
las enbart där det skapar möjlighet för 100%ig utbyggnad av fibernätet 

 
• Östhammars kommun skall tillsammans med marknadens aktörer med-

verka till lösningar som ger samtliga medborgare och företag fibertill-
gänglighet till rimliga priser 

 
De stadsnätskunder som idag har xDSL via stadsnätet skall i god tid informeras 
om deras uppkoppling berörs av Telias teknikskifte. Stadsnätet skall medverka 
till att de kunde som berörs erbjuds ersättningslösningar 
 
Ovan föreslagna åtgärder inarbetas i den årliga handlingsplanen. Då förutsätt-
ningarna på bredbandsområdet förändras snabbt är handlingsplanen det verktyg  
som är mest effektivt som styrinstrument och kan styras/revideras/följas upp av 
kommunstyrelsen. 
 
Motionen och medborgarförslaget anses därmed bifallits och/eller besvarats. 
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