
 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2017-03-30 1 (13) 

 

  
 

 KALLELSE 
  
  
Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  
Datum och tid 2017-04-04 Klockan 08:00 
  
Plats Stabens mötesrum, Loungen, kommunkontoret, Östhammar  
  
Besök Nr ÄRENDELISTA Föredragande/inbjudna 
    
08:00 1 Avtal gällande räddningstjänsten, utvärdering och dialog 

 
 

08:15 2 Uppföljning av intern kontrollplan 2016, kommunstyrel-
sen 
 

Linn Sunnelid 

08:30 3 Optionsavtal avseende etapp 2, Sandika 6:2 del av 
 

Annila Bexelius 
Ulf Andersson 
 

08:40 4 Ed, etapp 2, information Charlotte Köhler 
Annila Bexelius 
 

 5 Samråd om förslag till detaljplan för Prästgårdshöjden, del 
av fastigheten Marma 1:67, Alunda 
 

 

09:15 6 Remiss av Energikommissionens betänkande Kraftsamling 
för framtidens energi (SOU 2017:02), yttrande 
 

Marcus Jacobson 

09:25 7 Lokala Naturvårdsprojekt (LONA) 2017, information 
 

Camilla Andersson 
 

 8 Östhammars kommuns representanter vid huvudförhand-
ling i MMD 
 

 

09:40 9 Fördjupad översiktsplan Alunda, statusläge Per Hedfors 
Marie Berggren 
 

10:00 10 Budgetberedning: utmaningar och satsningar 2018 samt 
flerårsplan 

Kultur- och fritidsnämn-
den 
 

10:45 11 Budgetberedning: utmaningar och satsningar 2018 samt 
flerårsplan 

Socialnämnden 

    
    
    

Sekreterare Kersti Ingemarsson 
  

Ordförande Jacob Spangenberg (C) 
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1 Dnr KS-2017-306 Dpl 901 
 
Avtal gällande räddningstjänsten, utvärdering och dialog 
KS-2014-132, Dpl 001 
 
Handling A 
 
I samband med kommunfullmäktiges beslut § 15/2014 i frågan om vem som 
skulle vara arbetsgivare för de som arbetar med brandförsvar/räddningstjänst i 
Östhammars beslutades att 
 

• en utvärdering av den gemensamma räddningsnämndens verksamhet bör 
genomföras i god tid före utgången uppsägningstid 2017-06-30.  

 
• Östhammars kommun ska initiera en sådan utvärdering tillsammans med 

de två övriga ägarna Uppsala- och Tierps kommuner samt att 
 

• Resultatet av utvärderingen ska ligga till grund för beslut om Östham-
mars kommun ska fortsätta räddningstjänstsamarbetet eller ej. 

 
Arbetsutskottets beslut 
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KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2017-03-30 3 (13) 

 

  
 

2 Dnr KS-2017-976 Dpl 003 
 
Uppföljning av intern kontrollplan 2016, kommunstyrelsen 
 
Handling B 1-2 
 
Kommunstyrelsens internkontrollplan ska säkerställa en ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv verksamhet där tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer 
följs. Den interna kontrollen ska systematiskt och regelbundet följas upp och 
bedömas. 
 
Lednings- och verksamhetsstöds skrivelse 2017-03-24 föreligger. 
 
Arbetsutskottets förslag 
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3 Dnr KS-2017-221 Dpl 215 
 
Optionsavtal avseende etapp 2 Sandika 6:2, del av 
Dnr KS-2013-293, Dpl 216, KS-2013-326, Dpl 215 
 
Handling C 
 
Kommunfullmäktiges beslutade 2013-12-10, § 123att anta Optionsavtal avse-
ende etapp 2 Sandika 6:2, del av, Östhammar mellan Östhammars kommun och 
Sandika 6:2 AB. 
 
Bygg- och miljöchef Charlotte Köhler och teknisk chef Annila Bexelius föredrar 
ärendet och ger en lägesrapport. 
 
Arbetsutskottets beslut 2017-03-07 
 
Arbetsutskottet har tagit del av information. 
 
Ärendet återkommer till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
_____ 
 
Nytt förslag till avtal föreligger. 
 
Arbetsutskottets förslag 
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4 Dnr Dpl 
 
Ed, etapp 2 
 
Arbetsutskottets beslut 
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5 Dnr KS-2016-471 Dpl 313 
 Dnr BMN-2015-1644 Dpl 313 
 
Samråd om förslag till detaljplan för Prästgårdshöjden, del av fastigheten Marma 
1:67, Alunda 
 
Handling D 
 
Samrådstid: 15 mars – 5 april 2017 
 
Planområdet är beläget i centrala Alunda och omfattar ca 7,5 ha mark. Det grän-
sar till Torpvägen i norr och till Skyndelnvägen i väster. 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse i centrala 
Alunda där närhet till både service och kollektivtrafik finns.  
 
Synpunkter på planförslaget ska vara bygg- och miljönämnden tillhanda senast  
5 april 2017. 
 
Arbetsutskottets beslut 
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6 Dnr KS-2017-94 Dpl 900 
 
Remiss av Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi 
(SOU 2017:02) 
 
Handling E 1-2 
 
2015 beslutade regeringen att tillsätta en kommission, i form av en parlamenta-
risk kommitté, för översyn av energipolitiken. Energikommissionens uppdrag är 
enligt direktivet att ta fram underlag för en bred överenskommelse om energipo-
litiken med särskilt fokus på förhållandena för elförsörjningen efter år 2025–
2030. 
 
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-
utredningar/2017/01/sou-20172/ 
 
Östhammars kommun är remissinstans och remissen ska besvaras senast  
2017-04-19. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-03-15 
 
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens arbetsutskott delegation att 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. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
  

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/01/sou-20172/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/01/sou-20172/
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7 Dnr KS-2016-929 Dpl 
 Dnr KFN-2016-162 Dpl 
 Dnr KFN-2016-163 Dpl 
 Dnr KS-2015-787 Dpl 
 
Information om Lokala Naturvårdsprojekt (LONA) 2017 
 
Handling F 
 
Östhammars kommun har ansökt om tre nya LONA-projekt för 2017. Dessa är 
Östhammarsfjärdens dag, LONA-dagen 2017 samt Friluftsbad - tillgängliga och 
nära naturen. De två första har bifallits projektmedel från Länsstyrelsen i Upp-
sala län, det tredje handläggs fortfarande. Utöver detta driver kommunen redan 
LONA-projektet Grönstrukturplan för Östhammars kommun.  
 
Miljösakkunnig Camilla Andersson från Strategienheten informerar kort om 
projektens innehåll, koppling till KF-mål samt lägesrapport. 
 
Arbetstutskottets beslut 
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8 DnrKS-2017-307 Dpl 911 
 
Utseende av Östhammars kommuns representanter vid huvudförhandling i 
Mark- och miljödomstolen 
 
Kommunstyrelsen har att utse Östhammars kommuns representanter vid huvud-
förhandling i mark- och miljödomstolen avseende prövningen av SKB:s ansökan 
om tillstånd enligt miljöbalken till anläggningar som ingår i ett sammanhäng-
ande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall (slutförvaret)  
 
Arbetsutskottets förslag 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2017-03-30 10 (13) 

 

  
 

9 Dnr KS-2017-51 Dpl 312 
 
Projektplan fördjupning Alunda (FÖP), statusläge 
 
2016 antogs en ny kommuntäckande översiktsplan (ÖP) för Östhammars kom-
mun. Där prioriteras bland annat en geografisk fördjupning av översiktplanen 
(FÖP) för Alunda som sedan följs av andra geografiska och tematiska fördjup-
ningar. Det primära syftet med en fördjupning för en tätort är att underlätta arbe-
tet i framtida planprocesser och som stöd vid samordningen av detaljplaner. 
Detta utkast till projektplan beskriver förutsättningarna och organisationen av 
fördjupningsarbetet. Vid ett antagande i kommunstyrelsen (KS) utgör projekt-
planen det officiella startskottet. 
 
Översiktsplanerare Per Hedfors föredrar ärendet. Planhandläggare Matilda 
Svahn och chef för strategienheten Marie Berggren medverkar. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-01-17 
 
Projektplan inför fördjupning för Alunda antas. 
 
En workshop genomförs i samband med kommunstyrelsens arbetsutskotts sam-
manträde 2017-02-07. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut 2017-01-24 
 
Kommunstyrelsen inleder arbetet med fördjupning av översiktsplan (FÖP) som 
får sin slutliga utformning i samband med workshop den 7 februari 2017. 
 
Den slutliga projektplanen presenteras för kommunstyrelsen den 28 februari 
2017. 
_____ 
 
Projektplan, reviderad 2017-02-01 inför fördjupning för Alunda föreligger. 
 
Översiktsplanerare Per Hedfors leder workshopen. Planhandläggare Matilda 
Svahn, chef för strategienheten Marie Berggren och administratör Birgitta Berg-
ström medverkar. 
 
Workshopen är genomförd. 
_____ 
 
Översiktsplanerare Per Hedfors föredrar ärendet. Miljösakkunnig Camilla An-
dersson, översiktsplanerare Marie Nenzén och chef för strategienheten Marie 
Berggren medverkar. 
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Arbetsutskottets förslag 2017-02-21 
 
Projektplanen inför fördjupning för Alunda antas med en förändrad tidsplan. 
 
Samrådshandlingen behandlas på kommunstyrelsens sammanträde 2017-05-02. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut 2017-02-28 
 
Projektplanen inför fördjupning för Alunda antas i enlighet med föreslagen 
tidsplan. 
 
Samrådshandlingen behandlas på kommunstyrelsens sammanträde 2017-
05-02. 
_____ 
 
Arbetsutskottets beslut 
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10 Dnr KS-2017-20 Dpl 042 
 
Budgetberedning: utmaningar och satsningar 2018 samt flerårsplan 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
Arbetsutskottets beslut 
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11 Dnr KS-2017-20 Dpl 042 
 
Budgetberedning: utmaningar och satsningar 2018 samt flerårsplan 
Socialnämnden 
 
Arbetsutskottets beslut 
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Datum Sid 
2017-03-24 Dnr 1 (2) 

Lednings- och verksamhetsstöd 

Kommunstyrelsen 

Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer Bankgiro 
Box 66 Stångörsgatan 10 Nat 0173-860 00 Nat 0173-175 37 212000-0290 233-1361 
S-742 21   Östhammar Östhammar  Int +46 173 860 00 Int +46 173 175 37 V.A.T. No PlusGiro

www.osthammar.se kommunen@osthammar.se SE212000029001 1 31 70-6 

Uppföljning av intern kontrollplan 2016 
avseende kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens internkontrollplan ska säkerställa en ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv verksamhet där tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer 
följs. Den interna kontrollen ska systematiskt och regelbundet följas upp och 
bedömas. 

Resultat av uppföljning 2016 
Sett till de kontrollmoment som följs upp i 2016 års plan kan konstateras att 
resultatet i fem av elva kontrollmoment är tillfredsställande. I de kontrollmoment 
där resultatet inte är helt tillfredsställande finns åtgärdsförslag framtagna, varav 
merparten redan är initierade. Ett kontrollmoment är irrelevant; kontroll av att 
lön inte utbetalas när anställd, eftersom det inte är möjligt med annat än reaktiv 
kontroll. Uppföljning av intern kontrollplan för 2016 visar på ett betydligt bättre 
resultat än året innan och likväl finns ytterligare åtgärdsförslag till sju av elva 
kontrollmoment, se bilaga B. 

Framtida arbete 
Processen med intern styrning och kontroll är en löpande process där man drar 
nytta av tidigare erfarenheter. I årscykeln i bilden nedan illustreras hur processen 
med intern styrning och kontroll bör fungera.  

* ska ske vid flera tillfällen per år.

Risk-
analys 

Kontroll-
plan 

Upp-
följning* 
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Riskbedömningen utgör en viktig del av arbetet och syftar till att minska de 
eventuella effekter som kan uppstå. I riskanalysen ska ingå att: 

• Identifiera händelser som medför en risk, 
• Värdera dessa risker, 
• Besluta om hur riskerna ska hanteras och 
• Genomföra kontrollåtgärder/uppdatera riskanalysen. 

 
Redan i arbetet med uppföljning av beslutad kontrollplan avseende 2015 
uppmärksammas behovet av att utveckla den interna kontrollplanen inklusive 
riskanalys och arbetssätt inför 2017, vilket också har genomförts. En omfattande 
risk- och väsentlighetsanalys genomfördes under hösten 2016 och den ligger till 
grund för beslutad intern kontrollplan avseende 2017. 

 
 
 
Bilaga A Intern kontrollplan 2016 
Bilaga B Uppföljning av intern kontrollplan 2016 
 
 
 
 
Linn Sunnelid 
Administrativ chef 
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Uppföljning av intern kontrollplan 2016 Bilaga B 
Kommunstyrelsen 

Process 
(rutin/system) 

Kontrollmoment Kontrollansvar Metod Resultat Förslag på åtgärder 

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

Lednings- och 
verksamhetsstöd 

Stickprov görs 
kontinuerligt i 
samband med 
kontroll av 
betalfil. 

Vid granskning av fakturor har det förekommit att det 
saknas deltagarlista samt att ansvariga själv har 
attesterat sin egen faktura.  

Information och stöd till berörda 
som avvikit från kommunens 
riktlinjer. Ekonomiadministratörer 
fortsätter att bevaka hantering av 
representation extra noggrant samt 
informerar resp. handläggare 
direkt vid eventuell avvikelse. 
Information i samband med 
chefsintroduktion kring 
kommunens riktlinjer för 
representation.  

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

Lednings- och 
verksamhetsstöd 

Kontroll av 
transaktioner på 
20 investerings-
projekt. 

Inga brister hittades vid stickprovskontrollerna. 

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

Strategienhet Stickprov två 
gånger per år. 

Stickprovskontroll visar att kommunstyrelsen 
använder ramavtal och oftast dokumenterar 
direktupphandlingar där ramavtal saknas på det sätt 
som föreskrivs enligt kommunens riktlinjer.  

Det har dock förekommit fall där dokumentationen 
inte har varit tillfredsställande, bl.a. där ifylld 
direktupphandlingsblankett saknas. Det förekommer 
också fall där gränsen för dokumentation enligt 
kommunens interna riktlinjer (10 000 kr per år) 
överskrids av kommunen som helhet, men inte 
specifikt av kommunstyrelsen själv, där 
direktupphandlingarna inte dokumenterats.  
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 Uppföljning av intern kontrollplan 2016   Bilaga B 
 Kommunstyrelsen 
 
 
Kontanthantering Kontroll av att 

kvitton och 
underlag finns till 
utbetalning. 
 

Lednings- och 
verksamhetsstöd 

15 stickprov.  Inga anmärkningen har noterats vid stickprov. 
Rutinerna följs enligt riktlinjer och vid eventuellt 
otillräckligt underlag skickas ärendet direkt till resp. 
handläggare för kompletterande uppgifter.   
 

Andra betalningsformer för att 
minska kontantbetalning. 

Semesteruttag 
 

Kontroll av att 
inrapportering har 
gjorts i HR-
web/lönesystem vid 
semesteruttag, 
enligt lag och avtal. 

Lednings- och 
verksamhetsstöd 

Komplett system-
kontroll. 

Semesteruttag har inte gjorts i tillräcklig omfattning, 
vilket lett till att kommunen betalat ut 313 sparade 
semesterdagar till medarbetare som har fler än 40 
sparade dagar. Kostnaden uppgick till 368 tkr.  

Punkten tas upp i uppföljnings-
dialoger med förvaltningarna. 

Avslutade 
anställningar 
 

Att lön inte 
utbetalas när 
anställd slutat. 

Lednings- och 
verksamhetsstöd 

Reaktiv. Enheten är beroende av uppgifter från ansvarig chef. Fortsatt arbete med att förtydliga i 
samband med utbildning av nya 
chefer att det åligger närmaste 
chef att dels avsluta anställningar i 
tid, dels att attestera löner varje 
månad. 

Handlingsplan - 
Rehabilitering 
 

Att aktuell 
handlingsplan finns. 

Lednings- och 
verksamhetsstöd 

En gång per år. Det saknas aktuella rehabiliteringsplaner för 15 
långtidssjukskrivna medarbetare och för 2 
medarbetare med korttidssjukfrånvaro vid 6 eller fler 
tillfällen. 
 
I en del fall har chefen gjort enstaka anteckningar 
dock utan någon information om åtgärder, varken 
medicinska eller arbetsinriktade. I vissa fall står det 
att en utredning av hälsotillstånd ska göras/har gjorts, 
men ingen information om vad utredningen visade.  
 
Påfallande ofta görs anteckningar i efterhand.  Adato 
blir då snarare ett verktyg för rapportering, inte 
planering. En del chefer är bra på att dokumentera 
både medicinska och arbetsplatsinriktade åtgärder 
och anpassningar, men flertalet dokumenterar bara 
det medicinska.  

Rehabutbildning till chefer där 
betydelsen av att planera 
rehabilitering och anpassningar för 
att underlätta återgång till arbete 
betonas.  
 
Fortsatta Adato-utbildningar där 
vikten av att dokumentera löpande 
samt vad som ska dokumenteras 
framhålls.  
 
Bred lansering av Adato chef med 
mer användarvänligt gränssnitt. 
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 Uppföljning av intern kontrollplan 2016   Bilaga B 
 Kommunstyrelsen 
 
 
Produktions-
störningar p.g.a. 
avbrott i 
verksamhets-
system 

Att 
incidentrapporter 
upprättas. 

IT-enhet Kvartalsvis 
genomgång av 
upprättade 
incidentrapporter. 

Incidentrapportering är införd och utgår från 
definitionen ”oförutsedd händelse som påverkar IT-
leveransen”. En incident är en händelse som påverkar 
kommunens IT-miljö och därmed kommunens 
användare. Incidenter i form av störningar kan ske 
som en direkt eller indirekt effekt av en förändring i 
vår IT-miljö, t.ex. virusangrepp, tekniskt haveri eller 
vid felaktig förändring av IT-driftsmiljön, t.ex. 
uppdatering. De kan även uppstå genom händelser 
som ligger utanför IT-enhetens påverkan, t.ex. en 
avgrävd kabel eller ett haveri på utrustning som 
ligger utanför IT-enhetens kontroll.  
 
Incidentrapportering görs i vid samtliga större 
störningar, oavsett anledning, för att kunna identifiera 
och förbättra bristfälliga rutiner, avtal eller tekniska 
lösningar. 
 
Under 2016 uppstod det större incidenter vid tre 
tillfällen: 
- Större driftsstörning till följd av strömbortfall till 

servermiljön, i samband med omkoppling av el i 
fastigheten. 

- Avgrävd kabel i samband med ombyggnation av 
kommunhuset 

- Bortfall av internetförbindelsen under ett antal 
timmar i samband med tekniskt haveri på 
leverantörs utrustning. 

 
 

IT-strategi och 
riktlinjer 

Att dokument 
efterlevs. 

IT-enhet Stickprov två 
gånger per år. 

Efterlevnaden av beslutade strategier och riktlinjer är 
inte tillfredsställande. Det förekommer att 
verksamheterna upprättar egna arbetssätt som inte 
överensstämmer med de kommunövergripande 
besluten, vilket leder till negativa konsekvenser för 
driften och förvaltningen av systemen. 

PM3 införande pågår inom 
samtliga verksamheter, beräknas 
vara infört senast Q3-2017. 
 

Handling B, KSAU 2017-04-04 
3 av 4



 Uppföljning av intern kontrollplan 2016   Bilaga B 
 Kommunstyrelsen 
 
 
 
IT-tjänster för 
verksamhetssystem 
levereras enligt avtal 

Serviceavtal (SLA) upprättas och 
följs upp. 

IT-enhet Löpande 
statistik-
genomgång på 
veckobasis. 

Tillgängligheten gällande den 
centrala IT-driftsmiljön var 
under året generellt sett 
god, dock hade vi några större 
incidenter som medförde 
tillgänglighetsproblem under en 
kortare period. 
Antal ärenden i supporten ökade 
under 2016 med ca 50% jämfört 
med motsvarande period 2015. I 
snitt löstes ca 85% av ärendena 
under året inom SLA-tid, och i 
slutet av året låg vi och 
pendlade mellan 90-95% 
åtgärdade inom SLA-tid. 

 

Beslut i KS och KF Uppföljning av fattade beslut i KS 
och KF. 

Lednings- och 
verksamhetsstöd 

Genomgång 
varje kvartal 
av diariet på 
avslutade och 
öppna ärenden 
fattade av KS 
och KF.   

Övervägande delen av fattade 
beslut följs.  Fördröjning av 
verkställighet och 
återrapportering av några få 
komplexa ärenden har skett. 
En granskning i området har 
gjorts av revisorerna som i stort 
sett var utan anmärkning. 
Finansiering och datum för 
uppföljning och återrapportering 
tas med i besluten. 

Återrapportering och uppföljning av 
ärenden tas med i alla beslut och 
läggs på bevakning i diariet. 
 
En dokumenterad rutin för hur ett 
ärende bereds i ärendehanterings-
systemet tas fram. 
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Datum Dnr Sid 
2017-03-29 KS-2017-94 

Strategienheten 
Marcus Jakobson 

Yttrande 

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 

Remiss av Energikommissionens betänkande Kraftsamling för fram-
tidens energi, SOU 2017:2  

Bakgrund 

I mars 2015 beslutade regeringen att tillsätta en kommission, i form av 
en parlamentarisk kommitté, för översyn av energipolitiken. Energikommission-
ens 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 

Östhammars kommun har tagit del av rubricerat betänkande och stödjer i de 
flesta delar Energikommissionens förslag. Det är positivt att man  genom kom-
missionen försöker skapa en samsyn över blockgränserna på hur Sveriges elför-
sörjning ska se ut framöver, men även att ett gemensamt ansvar för genomfö-
rande och uppföljning föreslås. En långsiktig och tydlig energipolitik är viktig 
för att Sverige även fortsättningsvis ska kunna erbjuda konkurrenskraftiga elpri-
ser till vår viktiga basindustri. Långsiktiga spelregler är avgörande också för att 
beslut om stora investeringar ska kunna tas av våra elproducenter. 

Östhammars kommun ställer sig positiv till 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 ef-
fektiv 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 
nödvändigt för vår framtida miljö. Vi ser också att stora multinationella företag 
aktivt letar platser för t.ex. 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 framö-
ver.  

Förslaget att underlätta för havsbaserad vindkraft genom slopade nätavgifter är  
bra och ger förutsättningar för en ökad andel förnybar el. Sverige har bra förut-

Handling E, KSAU 2017-04-04 
1 av 2



    
 
sättningar genom vår långa kuststräcka och störningsmomenten från vindkraft 
till havs är färre. En ökning av havsbaserad vindkraft innebär att produktionen 
geografiskt skulle hamna närmare där elen efterfrågas, vilket minskar lednings-
förlusterna somt problematiken med flaskhalsar i stamnätet i nord-sydlig rikt-
ning. 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 an-
vänds. 
 
Kommissionen föreslår att effektskatten för kärnkraft avskaffas samt att fastig-
hetsskatten 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 fas-
tighetsskatten 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 elprodukt-
ion 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. Elintensiv industri föreslås dock undantas. För denna föreslås 
ett särskilt energieffektiviseringsprogram. 
 
Energieffektiviseringar i brukarleden är generellt mycket kostnadseffektiva jäm-
fört med att ny produktionskapacitet ska behöva byggas eller befintlig upprustas. 
Tillsammans med att ny vindkraft tillförts elnätet de senaste åren gör genom-
förda energieffektiviseringar inom alla områden att det är möjligt att ta 4 kärn-
kraftsreaktorer ur drift, vilket aviserats av kärnkraftsbranschen. För ett ökat inci-
tament till att sådana effektiviseringar kommer till stånd, även inom den elinten-
siva industrin, bör denna ej helt undantas från den höjda energiskatten.  
 
Vad gäller den småskaliga produktionen av t.ex. solel saknar Östhammars kom-
mun 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 energiförsörj-
ningstrygghet. 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 elpro-
duktion kunna göra mycket för att minska dessa utsläpp. 
 
 
 
 
Marcus Jakobson 
Energi- och klimatstrateg 
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Datum Dnr  Sid 

2017-03-28 KS 2016-929 1 (2) 

Strategienheten 

Camilla Andersson 

       KFN 2016-162 

KFN 2016-163 

KS 2015-787 

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 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Information om Lokala Naturvårdsprojekt (LONA) 2017 

Östhammars kommun har under 2016 ansökt om tre nya LONA-projekt 

för 2017. Dessa är Östhammarsfjärdens dag, LONA-dagen 2017 samt  

Friluftsbad - tillgängliga och nära naturen. De två första har tilldelats  

projektmedel från Länsstyrelsen i Uppsala län, det tredje handläggs.  

Utöver detta driver kommunen redan LONA-projektet Grönstrukturplan 

för Östhammars kommun.  

För budget och korta projektbeskrivningar, se nästa sida. 

BAKGRUND 

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) ska stimulera kommunernas och 

ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. LONA-projekt 

finns idag i alla Sveriges kommuner. 

Kommuner kan ansöka om LONA-bidrag, men även intresseorganisationer 

kan anmäla projekt. Projekten ska genomföras antingen i kommunens egen 

regi eller av en lokal aktör som tecknat avtal med kommunen. 

Det är alltid kommunen som är ansvarig, från ansökan fram till slutrappor-

tering. Projekttiden kan vara upp till fyra år. Nästan samtliga kommuner 

har fått del av LONA sedan starten 2004. Naturvårdsverket fördelar årlig-

en medel till länsstyrelserna som beslutar om bidrag till kommunerna. 

Kommunen kan söka medel årligen, sista ansökningsdag 1 december. 

Medfinansiering kan göras genom medel i SEK, genom kommunens ar-

betstid och/eller andra organisationers medel/arbetstid.
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Strategienheten 

Camilla Andersson 

                                    KFN 2016-162 

                                    KFN 2016-163 

                                    KS 2015-787 

 

 

Lokala naturvårdsprojekt (LONA) aktiva under 2017 
 

Titel KF 
mål 
Miljö-
mål 

Ansvarig 
inom kn 

Med-
sökande 

Kort beskrivning av projektet Total  
projekt-
budget 

Varav  
LONA- 
medel 

Varav  
Östh kn  
medfinans 

Östhammars-
fjärdens dag 

KF 7 
MM 
Vat-
ten 

Strategi-
enheten 

Upplands-
stiftelsen 

Genom att anordna Östhammarsfjärdens dag 1 juni 2017 vill vi öka  
kunskapen om och förståelsen för livet i och kring vattnet. Vi bjuder  
in skolelever och allmänhet att upptäcka livet under ytan och andra  
naturvärden kopplade till fjärden. Brett samarbete med föreningar  
och offentliga organisationer. 

 
 

131 000 kr 

 
 
65 000 kr 

 
 
33 000 kr (tid) 

Grönstruktur-
plan för  
Östhammars 
kommun 

KF 7 
KF 3 
MM 
Natur 

Strategi-
enheten 
 

Upplands-
stiftelsen 

Grönstrukturplanen ska vara ett planeringsunderlag som visar kommu-
nens avsikter för bevarande och utveckling av kommunens och tätor-
ternas grönområden. Stöd för prioritering och planering av kommunal 
mark i tätorterna. Visa kvaliteter som grönstrukturen ger kommunens 
invånare och besökare. Därför kommer flera av kommunens verksam-
heter, ett flertal lokala aktörer och föreningar samt tätortens invånare 
informeras om och bjudas in att delta i arbetet. 

 
 
 

 
 

785 000 kr 

 
 
 
 
 
360 000 kr 

 
 
 
 
 
375 000 kr (tid) 

LONA-dagen 
2017 

KF 7 
MM 
Natur 

Kultur 
och Fritid 

Upplands-
stiftelsen 

Under 2017 firar Östhammars kommun LONA-dagen den 27 augusti. 
Genom arrangemang och guidningar ökar vi kunskapen om och  
intresset för att uppleva vår natur och vi ökar folkhälsan genom att 
erbjuda ett rikt friluftsliv. Vi kommer att arrangera ett evenemang  
vid Filmspången, som ansluter till Upplandsleden. 

 
 
 
44 000kr 

 
 
 
22 000 kr 

 
 
 
12 000 kr (tid) 

Friluftsbad -  
tillgängliga och 
nära naturen 
- handläggs 

KF 7 
KF 3 
MM 
Natur 

Kultur  
och Fritid 

Upplands-
stiftelsen 

Östhammars kommun har 13 friluftsbad, längs kusten och vid sjöar i 
kommunen. Baden är välbesökta av kommuninvånare och andra  
besökare. Vi ska kartlägga tillgänglighet, friluftsvärden och naturvär-
den och sammanställa förslag till åtgärder och prioriteringar för att 
förvalta och utveckla friluftsbaden. 

 
 

 
318 000 kr 

 
 
 
158 000 kr 

 
 
60 000 kr (tid) 
20 000 kr (SEK) 

        

    SUMMA 1 278 000 kr 605 000 kr 500 000 kr 
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