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KALLELSE
Nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum och tid

2017-04-11

Plats

Stabens mötesrum, Loungen, kommunkontoret, Östhammar

Klockan 08:00

Besök

Nr

ÄRENDELISTA

Föredragande

08:00

1

Information

KSAU

08:15

2

Överläggning, aktuella mark- och planfrågor 2017

Tomas Bendiksen
Charlotte Köhler
Jonas Svensson
Annila Bexelius

08:45

3

Arrendeavtal för laddstationer för elbilar på Sjötorget Öst- Torsten Blomé
hammar samt hamnområdet Öregrund
Marcus Jakobson

09:15

4

Avsiktsförklaring gällande etablering och utbyggnad av
laddinfrastruktur för elfordon i Östhammars kommun

5

Remiss av Energikommissionens betänkande Kraftsamling Marcus Jakobson
för framtidens energi (SOU 2017:02)

6

Östhammarshem, förvärv av fastigheten Films-Österby
7:36, medgivande till förvärv

7

Överklagande från Lions Club angående kostnadstäckning
för bygglovsavgift

8

Inbjudan till kommunsamråd 2017

9

Avtal Närvårdsenhet Östhammar, godkännande

09:30

Dannemora Gruvfastigheter AB: styrelsemöte

Marcus Jakobson

Margareta WidénBerggren
Tomas Bendiksen
Jonas Svensson
Jacob Spangenberg
Lennart Owenius
Marie Berggren
Peter Nyberg
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10:00

10

Budgetberedning: utmaningar och satsningar 2018 samt
flerårsplan – BMN

Bygg- och miljönämnden

10:45

11

Budgetberedning: utmaningar och satsningar 2018 samt
flerårsplan – BUN

Barn- och utbildningsnämnden

Sekreterare

Kersti Ingemarsson

Ordförande

Jacob Spangenberg (C)
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Dnr KS-2017-1

Information
Kommunstyrelsens arbetsutskott informerar.
Arbetsutskottets beslut

Dpl 904
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Dnr KS-2017-16

Dpl 904

Överläggning, aktuella mark- och planfrågor
Bygg- och miljönämndens ordförande, bygg- och miljöchef, tekniska utskottets
ordförande samt teknisk chef inbjuds till arbetsutskottet för informationsutbyte
och diskussion angående aktuella frågor.
Arbetsutskottets beslut
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Dnr KS-2017-318

Dpl 901

Arrendeavtal för laddstationer för elbilar på Sjötorget Östhammar samt hamnområdet Öregrund
Handling A 1-2
Avtal för anläggningsarrende gällande fastigheterna Öregrund 8:1, del av samt
Östhammar 7:14, del avseende laddstationer för elbilar föreligger.
Arbetsutskottets förslag
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Dnr KS-2017-318

Dpl 901

Avsiktsförklaring gällande etablering och utbyggnad av laddinfrastruktur för
elfordon i Östhammars kommun
Inom ramverket för Mervärdesavtalet, som tidigare träffats mellan Östhammars
kommun, SKB och dess ägare, är avsikten bl.a. att påbörja en etablering av en
laddinfrastruktur för att möta behovet av ett ökat antal elfordon. Vattenfall strävar efter att bli marknadsledande inom Norden för laddning av elfordon, bl.a.
genom etablering av ett partnernätverk av laddstationer under namnet InCharge.
Parternas avsikt är att de kommande laddstationerna i Östhammar ska ingå i InCharge.
Arbetsutskottets förslag
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Dnr KS-2017-94

Dpl 900

Remiss av Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi
(SOU 2017:02)
Handling B 1-2
2015 beslutade regeringen att tillsätta en kommission, i form av en parlamentarisk kommitté, för översyn av energipolitiken. Energikommissionens uppdrag är
enligt direktivet att ta fram underlag för en bred överenskommelse om energipolitiken med särskilt fokus på förhållandena för elförsörjningen efter år 2025–
2030.
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentligautredningar/2017/01/sou-20172/
Östhammars kommun är remissinstans och remissen ska besvaras senast
2017-04-19.
Arbetsutskottets förslag 2017-03-15
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens arbetsutskott delegation att besvara
remissen av Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens
energi.
_____
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-21
Kommunstyrelsen lämnar delegation till kommunstyrelsens arbetsutskott att
besvara remissen av Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi.
_____
Strategienhetens skrivelse 2017-03-29 föreligger.
Energi- och klimatstrateg Marcus Jakobson föredrar ärendet. Chef för strategienheten Marie Berggren medverkar.
Arbetsutskottets beslut 2017-04-04
Strategienhetens skrivelse ska uppdateras utifrån förda diskussioner, inför
arbetsutskottets sammanträde 2017-04-11.
_____
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Strategienhetens skrivelse 2017-04-04 föreligger.
Arbetsutskottets beslut
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Dnr KS-2017-317

Dpl 215

Östhammarshem, förvärv av fastigheten Films-Österby 7:35, medgivande till
förvärv
Östhammarshems styrelse har vid sammanträde 2017-02-13, § 85 beslutat att
uppdra till VD Anders Erixon att förvärva fastigheten Films-Österby 7:32.
I enlighet med Stiftens Östhammarshems stadgar § 17 önskas kommunstyrelsens
medgivande till förvärv.
Omedelbar justering av beslutet önskas.
Arbetsutskottets beslut
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Dnr KS-2017-332

Dpl 993

Överklagande från Lions Club angående kostnadstäckning för bygglovsavgift
Handling C 1-2
Lions Club Öregrund planerar ombyggnad och förlängning av scentaket på Fyrskeppsuddens scen. Medel för projektet har sökts från LEADER Upplandsbygd
och Föreningslyftet. Enligt föreningens uppfattning har man vid samtal med representanter för kommunledningen fått information att kultur- och fritidsnämnden skulle betala bygglovsavgiften.
Kultur- och fritidsförvaltningen har meddelat föreningen att avgiftsbefrielse ej
kan ges av förvaltningen eftersom föreningen inte uppfyller nämndens normer
för föreningsbidrag.
Föreningen överklagar beslutet.
Arbetsutskottets förslag
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Dnr KS-2017-115

Dpl 027

Inbjudan till kommunsamråd 2017
Inbjudan till kommunsamråd har inkommit från Region Uppsala. Östhammars
kommun har att föreslå datum för kommunsamrådet.
Arbetsutskottets beslut 2017-04-04
Östhammars kommun föreslår kommunsamråd 2017-05-30, kl. 13:00-16:00
alternativt 2017-06-20, kl. 09:00-12:00 eller 13:00-16:00.
_____
Kollektivtrafikförvaltningen UL meddelar att förslaget krockar med Regionstyrelse (30 maj) och Regionfullmäktige (19-20 juni).
Arbetsutskottets beslut
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Dnr KS-2017-325
Dnr SN-2016-202

Dpl 901
Dpl 901

Avtal Närvårdsenhet Östhammar, godkännande
Handling D
Östhammars kommun och Region Uppsala kom 2010 överens om att utveckla
närvården i Östhammars kommun. Av överenskommelsen framgår att en närvårdsenhet ska inrättas på Östhammars Vårdscentral med kommunen som huvudman.
I föreliggande avtal preciseras förutsättningarna för närvårdsenheten. Avtalet
förslås gälla fr.o.m. 2017-03-01.
Arbetsutskottets förslag
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Dnr KS-2017-20

Dpl 042

Budgetberedning: utmaningar och satsningar 2018 samt flerårsplan
Bygg- och miljönämnden
Bygg- och miljönämnden, förvaltningschef och tjänstemän besöker arbetsutskottet för en budgetberedning.
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Dnr KS-2017-20

Dpl 042

Budgetberedning: utmaningar och satsningar 2018 samt flerårsplan
Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden, förvaltningschef och tjänstemän besöker arbetsutskottet för en budgetberedning.
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ANLÄGGNINGSARRENDE
Upplåtare:

Östhammars kommun, 212000-0290,
Box 66, 742 21 Östhammar, nedan kallad upplåtaren.

Arrendator:

Vattenfall AB, 556036-2138,
169 92 Stockholm, nedan kallad arrendatorn.

§1 Område:

Öregrund 8:1, del av, c:a 4m².

§2 Ändamål:

Driva och tillhandahålla snabbladdare för elbilar.

§3 Avtalstid:

2017-05-23 till 2022-05-23

§4 Förlängning: Förlängning sker automatiskt med två (2) år i taget om uppsägning
inte sker senast nio (9) månader före den löpande avtalstidens slut.
§5 Avgift:

Arrendeavgiften är 5000 kronor/år.

§6 Index:

Arrendeavgiften är baserad på konsumentprisindextalet totalindex
för oktober månad 2016 (318,00).
För varje följande arrendeår ska avgiften justeras så att den följer
indexändringarna fram till oktober månad närmast före det aktuella
arrendeårets början.

§7 Skick:

Området upplåts i det skick det befinner sig på tillträdesdagen.
Arrendatorn är skyldig att alltid hålla området i vårdat skick.

§8 Skyltar/
Reklam:

Arrendatorn har rätt att inom arrendeområdet uppsätta
anvisningsskyltar och identifikationsskyltar som hänsyftar till
arrendatorns enligt detta avtal fastställda ändamål.

§9 Överlåtelse/ Arrendatorn får inte överlåta eller upplåta arrendet, eller del därav,
Upplåtelse: utan upplåtarens skriftliga godkännande. Förbudet att överlåta
arrendet och dess förpliktelser gäller dock inte ett av arrendatorn
helägt dotterbolag.
§10 Ledningar:

Arrendatorn är skyldig att tåla det intrång, som orsakas av
anläggande och nyttjande av nya ledningar inom arrendeområdet.
Upplåtaren är skyldig att ersätta de skador som intrånget orsakar.

§11 Försäkringar: Arrendatorn svarar för att egendomen är fullvärdesförsäkrad.
Arrendatorn är ensam ansvarig att ersätta skador som den upplåtna
egendomen eller dess verksamhet orsakar på person eller
egendom.
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§12 Frånträde

Då upplåtelsen upphör skall området återställas i befintligt skick
av arrendatorn utan att upplåtaren ska utge någon form av
ersättning.

§13 Exploatering: Upplåtaren har rätt att återta arrendestället eller del därav före
arrendetidens utgång om det är erforderligt för fastighetens
exploatering för annat ändamål. Upplåtaren är då skyldig att ersätta
intrånget och erbjuda likvärdig plats för snabbladdare.
§14 Inskrivning: Detta avtal får inte inskrivas.
§15 Giltighet

Detta avtal gäller under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar
att godkänna avtalet.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka
parterna tagit var sitt.
Östhammar 2017ÖSTHAMMARS KOMMUN

Vattenfall AB

………………………………
Jacob Spangenberg

………………………..
Susanna Hurtig

………………………………
Annila Bexelius
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ANLÄGGNINGSARRENDE
Upplåtare:

Östhammars kommun, 212000-0290,
Box 66, 742 21 Östhammar, nedan kallad upplåtaren.

Arrendator:

Vattenfall AB, 556036-2138,
169 92 Stockholm, nedan kallad arrendatorn.

§1 Område:

Östhammar 7:14, del av, c:a 4m².

§2 Ändamål:

Driva och tillhandahålla snabbladdare för elbilar.

§3 Avtalstid:

2017-05-23 till 2022-05-23

§4 Förlängning: Förlängning sker automatiskt med två (2) år i taget om uppsägning
inte sker senast nio (9) månader före den löpande avtalstidens slut.
§5 Avgift:

Arrendeavgiften är 5000 kronor/år.

§6 Index:

Arrendeavgiften är baserad på konsumentprisindextalet totalindex
för oktober månad 2016 (318,00).
För varje följande arrendeår ska avgiften justeras så att den följer
indexändringarna fram till oktober månad närmast före det aktuella
arrendeårets början.

§7 Skick:

Området upplåts i det skick det befinner sig på tillträdesdagen.
Arrendatorn är skyldig att alltid hålla området i vårdat skick.

§8 Skyltar/
Reklam:

Arrendatorn har rätt att inom arrendeområdet uppsätta
anvisningsskyltar och identifikationsskyltar som hänsyftar till
arrendatorns enligt detta avtal fastställda ändamål.

§9 Överlåtelse/ Arrendatorn får inte överlåta eller upplåta arrendet, eller del därav,
Upplåtelse: utan upplåtarens skriftliga godkännande. Förbudet att överlåta
arrendet och dess förpliktelser gäller dock inte ett av arrendatorn
helägt dotterbolag.
§10 Ledningar:

Arrendatorn är skyldig att tåla det intrång, som orsakas av
anläggande och nyttjande av nya ledningar inom arrendeområdet.
Upplåtaren är skyldig att ersätta de skador som intrånget orsakar.

§11 Försäkringar: Arrendatorn svarar för att egendomen är fullvärdesförsäkrad.
Arrendatorn är ensam ansvarig att ersätta skador som den upplåtna
egendomen eller dess verksamhet orsakar på person eller
egendom.
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§12 Frånträde

Då upplåtelsen upphör skall området återställas i befintligt skick
av arrendatorn utan att upplåtaren ska utge någon form av
ersättning.

§13 Exploatering: Upplåtaren har rätt att återta arrendestället eller del därav före
arrendetidens utgång om det är erforderligt för fastighetens
exploatering för annat ändamål. Upplåtaren är då skyldig att ersätta
intrånget och erbjuda likvärdig plats för snabbladdare.
§14 Inskrivning: Detta avtal får inte inskrivas.
§15 Giltighet

Detta avtal gäller under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar
att godkänna avtalet.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka
parterna tagit var sitt.
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Vattenfall AB

………………………………
Jacob Spangenberg

………………………..
Susanna Hurtig

………………………………
Annila Bexelius
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Yttrande
Datum

Dnr

2017-04-04

KS-2017-94

Sid 1 av 2

Strategienheten
Marcus Jakobson

Remiss av Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi, SOU 2017:2
Bakgrund
I mars 2015 beslutade regeringen att tillsätta en kommission, i form av
en parlamentarisk kommitté, för översyn av energipolitiken. Energikommissionens uppdrag har varit att ta fram underlag för en bred överenskommelse om
energipolitiken med särskilt fokus på förhållandena för elförsörjningen efter år
2025–2030. Detta presenteras i betänkandet Kraftsamling för framtidens energi.
Förslag till yttrande
En tydlig och långsiktig energipolitik är viktig för att Sverige även fortsättningsvis ska kunna erbjuda konkurrenskraftiga elpriser till vår viktiga basindustri.
Östhammars kommun välkomnar därför detta försök att skapa en samsyn över
blockgränserna genom kommissionens arbete och dess förslag. Långsiktiga spelregler är avgörande för att beslut om stora investeringar ska kunna tas av våra
elproducenter. Att kommissionen ger förslag på den riktning Sveriges elförsörjning bör ta framöver är bra, men även att ett gemensamt ansvar för genomförande och uppföljning föreslås.
Östhammars kommun stödjer målet att Sveriges elproduktion ska vara 100 procent förnybar år 2040, liksom att Sverige till år 2030 ska ha en 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. Att det senare målet uttrycks som
tillförd energi i relation till BNP är bra, då det just visar på hur effektiv energianvändningen är. Att Energimyndigheten får i uppdrag att ta fram sektorsstrategier tillsammans med de olika branscherna är bra då en överblick fås vilka förutsättningar respektive bransch har, hur arbetet går inom respektive område och
vad det innebär för målet totalt sett.
Fortsatta investeringar i vår elproduktion, för att göra den ännu mera hållbar, är
avgörande för vår framtida miljö. Vi ser också en direkt ekonomisk vinning av
satsningar på förnybar energi, t.ex. att multinationella företag aktivt letar platser
för energikrävande serverhallar, där kravet ofta är 100 procent förnybar el, vid
sidan av att elen har ett konkurrensmässigt pris. Det är sannolikt att liknande
krav även kommer för produktionsplatser för batterier till elfordon samt stationära batterier, ett området som förväntas öka kraftigt framöver.
Förslaget att underlätta för havsbaserad vindkraft genom slopade nätavgifter är
bra och ger förutsättningar för en ökad andel förnybar el. Sverige har bra förutsättningar genom vår långa kuststräcka och störningsmomenten från vindkraft
till havs är färre.
Postadress
Box 66
Fakturaadress
Box 106
742 21 Östhammar

Besöksadress/Reg.office
Stångörsgatan 10
742 21Östhammar
www.osthammar.se

Telefon
Telefax
Nat 0173-860 00
Nat 0173-175 37
Int +46 173 860 00
Int +46 173 175 37
E-post
kommunen@osthammar.se

Organisationsnummer
212000-0290
V.A.T. No
SE212000029001

Bankgiro
233-1361
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En ökning av havsbaserad vindkraft innebär att produktionen geografiskt skulle
kunna hamna närmare där elen efterfrågas, vilket minskar ledningsförlusterna
samt problematiken med flaskhalsar i stamnätet i nord-sydlig riktning. Detta
vore en mer logisk inriktning för vindkraften, istället att som nu den mesta vindkraften byggs i inlandet i norr, långt från där merparten av elen används.
Kommissionen föreslår att effektskatten för kärnkraft avskaffas samt att fastighetsskatten för vattenkraft sänks till 0,5 procent. Detta föreslås för att ge de båda
energislagen bättre förutsättningar för kommande investeringar. En avveckling
av effektskatten bedöms ge en kostnadsminskning för kärnkraftsföretagen på 3,3
miljarder kronor. En beskrivning av vilken kostnadsminskning den sänkta fastighetsskatten för vattenkraftanläggningar ger branschen saknas.
Då vattenkraften både fungerar som baskraft och reglerkraft är det viktigt att
pengar avsätts för att vidmakthålla och förbättra reglermöjligheterna. Detta är
extra angeläget då förslagen om ökad andel förnybar, väderberoende elproduktion som vindkraft och solenergi kräver större regler- och lagringsmöjligheter.
Finansieringen av båda skatteförändringarna föreslås finansieras med högre
energiskatt i konsumentledet, vilket kommer att ge villaägare, företag m.fl.
högre elkostnader.
Energieffektiviseringar i brukarleden är generellt mycket kostnadseffektiva jämfört med att ny produktionskapacitet ska behöva byggas eller befintlig upprustas.
Tillsammans med att ny vindkraft tillförts elnätet de senaste åren, gör genomförda energieffektiviseringar inom alla områden att det är möjligt att ta 4 kärnkraftsreaktorer ur drift, vilket aviserats av kärnkraftsbranschen. Då den elintensiva industrin föreslås undantas från höjd energiskatt anser Östhammars kommun att det är angeläget med ytterligare incitament för att energieffektiviseringar
ska komma till stånd här, då potentialen enligt betänkandet bedömts som stor.
Vad gäller den småskaliga produktionen av t.ex. solel saknar Östhammars kommun konkreta förslag i kommissionens betänkande hur denna kan öka. Förutom
nätnyttan med att el produceras nära konsumenten, vid sidan av det faktum att
den är förnybar, så ger fler småskaliga producenter av el en större energiförsörjningstrygghet. Med tanke på den kraftiga kostnadsminskningen för batterilagring
och solcellsmoduler behöver detta område belysas mer.
Detsamma gäller för elfordon och deras roll i energisystemet. Transportsektorn
har de största utmaningarna vad gäller reducering av klimatpåverkande utsläpp.
En ökad elektrifiering av transportsektorn skulle med Sveriges CO2-snåla elproduktion kunna göra mycket för att minska dessa utsläpp. Detsamma gäller för
fortsatt satsning på biogas, främst för kollektiv trafik, samt att en långsiktig strategi bör tas fram för hur förnybara s.k. syntetiska bränslen, framtagna ur restprodukter från vår skogs- och massaindustri, kan öka.

Jacob Spangenberg
Kommunstyrelsens ordförande

Peter Nyberg
kommundirektör
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Datum

Dnr

Sid

2017-03-29
Kultur- och fritidsförvaltningen
Peter Jansson

Tjänsteskrivelse

Avgiftsbefrielse för bygglov, överklagande från Lions Club Öregrund
Handläggarens bedömning
Den delegationsrätt som getts Kultur- och fritidsförvaltningen gäller föreningar som
uppfyller kultur- och fritidsnämndens föreningsbidragsnormer. Eftersom kostnaden anslagstäcks inom Kommunstyrelsens budget bör överklagandet behandlas av KSAU.
Kultur- och fritidsnämndens och förvaltningens kompetensområde rör föreningar inom
nämndens verksamhetsansvar. Vi har inte möjlighet att bedöma eventuellt kommunalt
bidrag till andra typer av föreningar och civilsamhällesorganisationer.
Mervärdet för kommunen som fastighetsägare som föreningen hävdar är inte en fråga
som Kultur- och fritid kan bedöma.

Bakgrund
Lions Club Öregrund planerar ombyggnad och förlängning av scentaket på Fyrskeppsuddens scen. Medel för projektet har sökts från LEADER Upplandsbygd och Föreningslyftet. Föreningslyftet har beviljat 50% medfinansiering, dvs 80 000 kr, och beslut från
LEADER Upplandsbygd väntas inom kort.
Enligt föreningens uppfattning har man vid samtal med representanter för kommunledningen fått information att kultur- och fritidsnämnden skulle betala bygglovsavgiften. Kultur- och fritidsförvaltningen har meddelat föreningen att avgiftsbefrielse ej kan
ges av förvaltningen eftersom föreningen inte uppfyller nämndens normer för föreningsbidrag:
Bidragsnormer
161027.pdf

Tidigare beslut
Kommunfullmäktiges beslut 2010-02-16:
För att kunna bevilja en ideell förening avgiftsbefrielse för bygglov- och
bygganmälan ska föreningen uppfylla de normer för föreningsbidrag vilka
är fastställda av fritidsnämnden och framgår i skriften ”Bidragsnormer”.
Kommunstyrelsen beslutar om avgiftsbefrielse efter inhämtat yttrande från
berörd nämnd och anslagstäcker kostnaden inom sin egen budget.
Beslutet antas att gälla fr. o m den 1 mars 2010.
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Kommunstyrelsens beslut 2015-09-15:
Beslut om avgiftsbefrielse för ideella föreningar avseende bygglov- och bygganmälan
delegeras till kultur- och fritidschef samt till utvecklingsledare Peter Jansson.
I övrigt gäller tidigare fattat beslut i kommunfullmäktige.
Delegationsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen. Delegationsbeslutet ska även
delges ekonomikontoret.

Föreningens överklagande
Vi överklagar detta beslut.
Den information jag fick vid möte med Jacob och Annila var att skicka över kravet till
kulturnämnden enär tekniska inte betalar enligt Annila.
Även efter samtal med Lena Hellström fick jag beskedet att skicka över bygglovsräkningen till kulturnämnden så skulle ni betala densamma.
Överklagan ställs också till kommunstyrelsen Östhammar.
Motivering för vår överklagan är att vi finner det orimligt att vi skall betala bygglovsfaktura för en fastighet som ägs av kommunen.
Efter allt arbete vi som ideell förening lägger ner på att förbättra scenen på Fyrskeppsudden bl. a genom att förlänga taket så att det täcker hela scenen.
Det blir ett stort mervärde för kommunen som fastighetsägare.
Ställer denna överklagan till kulturnämnden och kommunstyrelsen.
Hemställer att kommunen löser detta med bygglovsfakturan internt på något sätt.
Anser att Lions club Öregrund gör en stor kulturinsats för Öregrund och hela kommunen med våra aktiviteter.
Kommunstyrelsen, Jacob,
sade vid ett par till fällen på möten vi hade när kommunen tog över ägandet av fastigheterna på Fyrskeppsudden, "det Lions i Öregrund gör har ett stort medvärde för Öregrund och hela kommunen.
Låt oss nu få belöning för detta och använda våra pengar till vårt motto "Hjälp Lions
Hjälpa vi gör skillnad för många både lokalt nationellt och internationellt.
Känns litet bittert med den omtalade räkningen.

Lena Hellström
Kultur- och fritidschef
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