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Beslutande Margareta Widén Berggren (S)  

Tomas Bendiksen (S)  
Jacob Spangenberg (C), ordförande 
Pär-Olof Olsson (M) 
Ylva Lundin (SD) 

Övriga deltagande Kommundirektör Peter Nyberg, nämndsekreterare Ania Lehtinen 
§234: Brandchef Elisabeth Samuelsson 
§ 235: sektorchef samhälle Ulf Andersson, verksamhetschef växande kommun 
Marie Berggren, verksamhetschef attraktiv kommun Elin Dahm, Micael Sandberg 
och Göran Brocknäs  
§ 237:Verksamhetschef kansli och utveckling Andreas Järenpää 
§ 238: Verksamhetschef ekonomi Sara Ersund, ekonom Gunilla Jansson 
§ 239: Stabschef Torbjörn Nyqvist, verksamhetschef ekonomi Sara Ersund 
§ 240: Verksamhetschef ekonomi Sara Ersund, ekonom Tony Wahlberg, stabschef 
Torbjörn Nyqvist 
§§ 242-243: Renhållningschef Myran Olsson 
§ 245: Sektorchef Samhälle Ulf Andersson 
§ 246: Hälsostrateg Peter Bender, Sektorchef Samhälle Ulf Andersson 
§§ 247-250: Miljösakkunnig Camilla Andersson 
§§ 251-252: Utredare Anna Bergsten, verksamhetschef tillväxt Marie Berggren 
§§ 253-255: Verksamhetschef växande kommun Marie Berggren 
§ 256: Sektorchef samhälle Ulf Andersson 
§ 260: Sektorchef verksamhetsstöd Helen Åsbrink 

  
Utses att justera Pär-Olof Olsson (M) 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Östhammar måndagen den 29 november, kl. 10:00. 
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§ 232. Val av justerare 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Pär-Olof Olsson (M) att justera dagens protokoll. 
 
 
 

§ 233. Fastställande av föredragningslista 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer föredragningslistan med följande ändringar:  
 
Tillkommande ärende: 

- P. 31/ § 262; Anmälningsärende; Räddningsnämndens taxor och avgifter för Tierps 
kommun och Östhammars kommun.  
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 KS-2021-683 

§ 234. Reviderat samverkansavtal för den gemensamma 
räddningsnämnden 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna reviderat samverkansavtal. 
 
Ärendebeskrivning 
Uppsala, Tierps och Östhammars kommuner samverkar sedan 2012 i en gemensam 
räddningsnämnd där Uppsala kommun är värdkommun. Ägarsamrådet har att godkänna 
förslag på reviderat samverkansavtal som sedan ska godkännas av respektive fullmäktige i de 
samverkande kommunerna.  
Budget för den gemensamma nämnden upprättas av värdkommunen efter samråd med de 
andra kommunerna. Den huvudsakliga förändringen i förslaget innebär att samrådet senast 1 
oktober har att besluta om budget och inriktning för kommande år, där det tidigare var 
samrådsmötet på våren som tog detta beslut. Förslaget innebär ökat handlingsutrymme och 
anpassning till de samverkande kommunernas budgetprocess. 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret och brandförsvaret i Uppsala kommun. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Brandchef Elisabeth Samuelsson föredrar ärendet. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-22 (KSN-2019-02555) 
Förslag till reviderat samverkansavtal för gemensamma räddningsnämnden  
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 KS-2021-586 

§ 235. Redovisning ”Förstudie för att höja attraktiviteten och 
därmed stärka platsens varumärke i Öregrund” 

 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av redovisningen 
 
Ärendebeskrivning 
En kvalitativ utvärdering av intrycken från den senaste sommaren har genomförts i flera steg. 
Utvärderingen belyser företagarens, den boendes perspektiv samt delvis även besökarens 
perspektiv på bl.a. 

• Lokalbefolkningens möjligheter att nyttja allmänna platser 
• Trängsel 
• Tillgänglighet 
• Trafiksäkerhet 
• Avfallshantering 
• Värdskap 
• Näringslivets möjligheter att utvecklas 
• Gestaltningen av hamnområdet 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Micael Sandberg och Göran Brocknäs föredrar ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Underlag läggs ut separat i arbetsrummet. 
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 KS-2021-735 

§ 236. Ändring i fullmäktiges arbetsordning och reglemente för 
styrelse och nämnder 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar arbetsordning för fullmäktige med 
föreslagen ändring. (Bilaga) 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar reglemente för styrelse och nämnder 
med föreslagen ändring. (Bilaga) 
 
Ärendebeskrivning 
I samband med en granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut har revisionen 
identifierat vissa brister vad gäller återrapport av verkställighet av beslut, särskilt när de inte 
verkställs eller verkställs med fördröjning. Med anledning av det har revisionen 
rekommenderat ändring i fullmäktiges arbetsordning och förvaltningen har rekommenderat att 
även ändra i reglementet.  
Mot bakgrund av revisionens förslag föreslår förvaltningen att följande ändring införs i 
arbetsordning och reglemente: Beslut som innebär att fullmäktige ger ett uppdrag eller 
beslutar om en åtgärd som ska verkställas ska alltid förses med ett datum då beslutet ska vara 
verkställt samt ska alltid förses med ett datum då fullmäktige ska ha fått återrapport om 
uppdragets genomförande eller åtgärdens verkställighet. Om återrapport ska ske inom ramen 
för årsredovisning eller annan återkommande uppföljning ska det anges, annars ska 
återrapporten utgöra ett eget ärende. Om uppdraget eller åtgärden inte kunnat verkställas 
ska en lägesrapport lämnas vid samma tidpunkt och vid behov även omfatta förslag på 
ändringar i beslutet för att möjliggöra att det verkställs.  
 
I arbetsordningen för fullmäktige införs en ny rubrik och § 45 där ändringen införs. Det kan 
tyckas ologiskt att ha bestämmelsen om återrapportering nästan sist i arbetsordningen. 
Eftersom delar i beslutet ska finnas med redan när förslag lämnas från kommunstyrelsen så 
hör bestämmelsen närmast ihop med expedieringen av fullmäktiges beslut. I de fall där det 
inte finns med något om återrapport i fullmäktiges beslut kan kanslifunktionen lägga upp 
påminnelser trots att det saknas i samband med expedieringen. Avsaknad av detta i beslut kan 
hända exempelvis om ett uppdrag kommer till genom att ledamot yrkar på det i fullmäktige.  
I reglementet införs ändringen under rubriken ”Ansvar och rapporteringsskyldighet” för varje 
nämnd. I reglementet anpassas formuleringen så att det passar i processen, t.ex. att ”Beslut” 
ändras till ”Förslag till beslut”.  
Nämnderna har i sina yttranden till revisionen lämnat samma svar och detta ersätter den 
remissrunda som normalt sker vid ändringar i reglementet.  
 
Övriga ändringar 
Det fanns fel i numreringen av punkterna under § 39, detta är rättat. På presidiets önskemål 
har även en punkt 9. d införts om avslut av debatten.  
Verkställighet av KF:s beslut om tomtförsäljning kan behöva återspeglas i reglementet.  
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Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Nämndsekreterare Ania Lehtinen föredrar ärendet. 
 

Beslutsunderlag 
Förslag till arbetsordning 
Förslag till reglemente för styrelse och nämnder 
 
Beslutet skickas till 
Webbredaktionen för publicering på kommunens webbplats, sida författningssamling 
Samtliga nämnder 
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 KS-2021-676 

§ 237. Tolkning av reglemente för ersättning till förtroendevalda i 
fråga rörande Lokala Säkerhetsnämnden vid Forsmarks 
kraftverk 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att finansiera kostnaden med max 100 tkr för 
närvarande ej tjänstgörande ersättare från Östhammars kommun.  
 
Arvoden regleras enligt § 2 a) i riktlinje för ersättningar till förtroendevalda med motsvarande 
arvode som ges till tjänstgörande ledamöter enligt förordning (1992:1299) om ersättning för 
uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.  
 
Kostnaden tillkommer in i befintlig budget och medlen tas från ansvar 101000 och 
verksamhet 10030. 
 
Ärendebeskrivning 
Lokala säkerhetsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta om att ersättning till ej 
tjänstgörande ersättare från Östhammars kommun ska arvoderas med motsvarande arvode 
som ges till tjänstgörande ledamöter enligt gällande förordning (2992:12), i likhet med de 
andra kärnkraftskommunerna och Tierps kommun. 
 
Lokala säkerhetsnämnden vid Forsmark kraftverk är en så kallad statlig förvaltnings-
myndighet. Det är ett organ för insyn och information i säkerhets- och strålskyddsarbetet vid 
de kärntekniska anläggningarna i Forsmark. Lokala säkerhetsnämnden lyder under 
Miljödepartementet. Ledamöterna i lokala säkerhetsnämnden utses av regeringen efter förslag 
från kommunstyrelsen i Östhammars och Tierps kommuner. Östhammars kommun har 10 
ordinarie ledamöter samt 10 personliga ersättare. Tierps kommun har 3 ordinarie ledamöter 
samt 3 personliga ersättare. Östhammars kommun är ansvarig för administrationen och 
utbetalning av arvoden och får i sin tur får ersättning från staten för detta. Nämnden har 
vanligtvis fem sammanträden per år. 
 
Mötesarvoden betalas endast ut till tjänstgörande ledamöter. Inte, som brukligt i Östhammars 
politiska organisation, till närvarande ej tjänstgörande ersättare.  
 
Beslutar Östhammars kommun att arvode ska betalas ut till ej tjänstgörande ersättare som 
närvarar vid sammanträde, i likhet med Tierps kommun hamnar kostnaden för kommunen 
mellan 0 – 40.000 kronor per år beroende på om och hur många ersättare som deltar. Har de 
också rätt till ersättning för eventuell förlorad arbetsinkomst tillkommer kostnad på 0 – 
60 000 kronor per år. Kostnaden bör inrymmas inom politikens budgetram.  
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Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschef kansli och utveckling föredrar ärendet. 
 

Beslutsunderlag 
Beslut 2021-05-05, Tierps kommun 
Beslut 2021-06-17, Lokala säkerhetsnämnden 
Förordning (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m m 
Riktlinje för ersättningar till förtroendevalda 
 
Beslutet skickas till 
Lokala säkerhetsnämnden,  
Tierps kommun,  
Kommundirektören 
Verksamhetsstödet (HR) 
Verksamhetsstödet (ekonomi) 
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 KS-2021- 

§ 238. Budgetuppföljning med helårsprognos per oktober 2021 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Under 2021 har Östhammars kommun börjat arbeta utifrån ett nytt styrdokument för 
budgetuppföljning där grundprincipen är att i första hand fokusera på avvikelser, både 
ekonomi och verksamhet. I styrdokumentet beskrivs att det sex gånger per år ska ske en 
rapportering till nämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Per april (tertialrapport), 
augusti (delårsbokslut) och december (helårsbokslut) görs en större skriftlig rapportering. Per 
februari, juni och oktober görs en enklare rapportering. 
I den skriftliga rapporten ska det ingå en prognos om måluppfyllelse för de satta 
verksamhetsmålen och budgetföljsamhet. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschef ekonomi Sara Ersund, ekonom Gunilla Jansson föredrar ärendet. 
 

Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning med helårsprognos per oktober 2021. 
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 KS-2021-745 

§ 239. Information om budgetförutsättningar, driftbudget 2023, 
flerårsplan 2024-2026 samt investeringsbudget 2023-2026 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Sektor verksamhetsstöd ekonomi har med stöd av kommunens resursfördelningsmodell tagit  
fram preliminära driftbudgetramar för perioden 2023-2026. Investeringsbudgetramar enligt 
föregående budgetperiods arbete presenteras och diskuteras också. 
 
Den politiska organisationen arbetar med budgetmaterialet efter egen planering. Beslut i  
ärendet kommer att fattas på Kommunfullmäktige i juni 2022. Nämnderna presenterar  
sina verksamhetsplaner såsom ett informationsärende till Kommunfullmäktige i november.  
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschef ekonomi Sara Ersund, stabschef Torbjörn Nyqvist föredrar ärendet.  
 

Beslutsunderlag 
Presentation oktober 2021 Budget 2023 plan 2024-2026 
 
Beslutet skickas till 
Torbjörn Nykvist 
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 KS-2021-746 

§ 240. Revidering av styrdokumentet Regler för investeringar 
och investeringsprocess 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige antar reviderade regler för investeringar och 
investeringsprocess.  
 
Ärendebeskrivning 
Östhammars kommun antog den 2 mars 2021, genom beslut i kommunfullmäktige, regler för 
investeringar och investeringsprocess. Reglerna syftar till att ge vägledning och styrning över 
kommunens investeringar och processen från att ett investeringsbehov uppstår och att 
investeringen är genomförd.  
 
Ett område som inte tydligt beskrivs i reglerna är hur ett önskemål om att ta med sig 
investeringsmedel till nästkommande år där investeringsprojektet ej är avslutat eller ej 
påbörjats på grund av förseningar i projektet ska behandlas. Tidigare år, innan 
investeringsprocessen reglerades genom ett styrdokument, fångade central ekonomifunktion 
upp önskemål om flytt av investeringsmedel och tog upp ett ärende för beslut i 
kommunstyrelsen.  
 
Förslaget är att man genom en revidering av styrdokumentet reglerar hur önskemål om flytt 
av investeringsmedel ska behandlas och att det i praktiken behandlas på samma sätt som 
tidigare.  
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschef ekonomi Sara Ersund, stabschef Torbjörn Nyqvist och Tony Wahlberg 
föredrar ärendet.  
Innan utskick till kommunstyrelsen kommer ändringar av handlingen att utföras avseende 
investeringsobjekt. Följande förtydligande kommer att framgå i handlingen, Regler för 
investeringar och investeringsprocess; 
Då ett investeringsobjekt ej färdigställts eller påbörjats under budgetåret gäller följande; 

- För beslutade men ej påbörjade objekt skall Kommunstyrelsen besluta om medlen 
skall flyttas över årsskiftet 

- För påbörjade men ej färdigställda projekt kan beslut fattas av Ekonomichef om att 
flytta medlen över årsskiftet 

 

Beslutsunderlag 
Regler för investeringar och investeringsprocess 
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Beslutet skickas till 
Torbjörn Nyqvist 
Sara Ersund 
Tony Wahlberg 
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 KS-2021-749 

§ 241. Revidering av taxa för Plan- och bygglagen 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta revideringen av taxan för Plan- och 
bygglagen i Östhammars kommun. (Bilaga) 
 
Ärendebeskrivning 
Bygg- och miljönämnden har lämnat ett förslag till justerad taxa för plan- och bygglagen i 
Östhammars kommun. Orsak till detta är att den befintliga taxan har saknat några delar, samt 
att kartenhetens priser har varit skeva. Utöver detta har språkliga rättelser gjorts, 
förtydliganden och övergripande redaktionella ändringar utförts. 
 
Exempel på ändringar: 
Fasadändringar har fått en lägre nivå när det gäller småhus.  
-Attefall har fått tillbaka en mellannivå som saknats, och förtydliganden vad som menas med 
enkel och komplex.  
-Baskartor, baskartor med fältkontroll och förenklad nybyggnadskarta har höjts, då den varit 
orimligt låg till arbetet som ligger bakom. 
-Nybyggnadskartornas pris har sänkts.  
-Utstakning har numera även moms, därför har avgiften sänkts, för att hamna på en rimlig 
nivå efter moms.  
-Exempelpriserna har tagits bort på kart- och mättjänster, då dessa blir inaktuella året efter. 
 
Ärendets behandling 
Ärendet har beretts i bygg- och miljönämnden 2021-11-10 § 183. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Tomas Bendiksen (S) föredrar ärendet. 
 

Beslutsunderlag 
Taxa för plan- och bygglagen 
 
Beslutet skickas till 
Bygg- och miljönämnden (BMN-2021-3398) 
Webbredaktionen för publicering på kommunens webbplats 
Merike Dahlberg, bygglovschef 
Ania Lehtinen, nämndsekreterare och utredare 
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 KS-2021-748 

§ 242. Revidering av avfallsföreskrifter samt uppdatering av 
avfallsplan 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderade avfallsföreskrifter att gälla 
från och med den 1 januari 2022. (Bilaga). 
 
Verksamhet Tillväxt uppdras att fortsätta revidera kommunens nuvarande avfallsplan och ta 
fram en ny avfallsplan samt bereda handlingarna till kommunfullmäktige under 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
I och med att producentansvaret för insamling och behandling av returpapper upphör att gälla 
2021-12-31 och insamling och behandling av returpapper blir kommunernas ansvar från 
2022-01-01 (Avfallsförordning 2020:614) behöver föreskrifterna justeras.  
Arbetet med revidering av kommunens nuvarande avfallsplan och framtagande av en ny 
avfallsplan pågår. Ny avfallsplan förväntas antagen Q3 2022. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Renhållningschef Myran Olsson föredrar ärendet. 
 

Beslutsunderlag 
Förslag till nya föreskrifter bifogas inkl. bilagor.  
SFS 2020:1302 
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 KS-2021-742 

§ 243. Avfallstaxa 2022 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderade avfallstaxor att gälla från 
och med 1 januari 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunens renhållningsverksamhet finansieras av renhållningsavgifter. Renhållningsavgift 
åläggs samtliga fastighetsägare och verksamhetsutövare att betala. Kommunfullmäktige tar 
beslut om nya taxor och till grund för beslutet finns detta tjänstemannaförslag med bilagor. 
Förslaget bygger på den förväntade kostnadsutvecklingen 2022.  
Entreprenadkostnaderna ökar under 2022 utifrån indexreglering som görs på de stora 
entreprenadavtalen. Indexutvecklingen påverkas av oljepris och löneutveckling. Även 
behandlingskostnaden för slammet från enskilda avlopp förväntas öka. Kostnaderna för att 
driva återvinningscentralerna förväntas fortsätta öka under 2022 pga. förbränningsskatt, 
dyrare drivmedel, ökad administration, högre bemanning och längre öppettider för att möta 
kundbehovet samt upprustning för bättre arbetsmiljö. Det nya insamlingsansvaret för 
returpapper ligger också till grund för de ökade administrativa kostnaderna som påverkar 
grundavgiften.  
 
Renhållningsavgifterna kan bara föreslås för tjänster som tillhandahålls och beskrivs i 
beslutade renhållningsföreskrifter.  
 
Ärendet 
De föreslagna taxorna beskrivs i bilaga 1. Uträkning av taxorna framgår i bilaga 2. 
Information och förändringar i förhållande till 2021 års taxor beskrivs kortfattat nedan; 

• Grundavgifterna som bl.a. täcker kostnader för administration, återvinningscentraler 
och information höjs med 10 procent. För en villakund höjs avgiften från dagens 922 
kr/år till 1014 kr/år. För en verksamhet höjs avgiften från 290 kr/år till 319 kr/år. 

• Taxa för insamling av matavfall höjs med 5 procent. Normaltaxan för villakund med 
hämtning 26 ggr/år höjs från 150 kr/år till 158 kr/år. 

• Taxa för insamling av brännbart avfall höjs med 10 procent. Normaltaxan för  
villakund med hämtning 26 ggr/år höjs från 1232kr/år till 1355 kr/år. 

• Abonnemang för hämtning var fjärde vecka och abonnemang för hämtning var åttonde 
vecka införs 2022. 

• Brännbart 13 gånger/år 240 liters kärl 678 kr/år 
• Brännbart 7 gånger/år 24 liters kärl 365 kr/år. 
• Taxa för slam höjs med 10 procent och anpassas efter tömningsteknik. 
• Taxa för latrin höjs med 10 procent. 
• Företagskort för ÅVC höjs med 10 procent från 2000 kr /10 ggr till 2200 kr/10 ggr 

(exkl. moms). 
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• Taxa för verksamheter lämnas oförändrad. 
• Övriga avgifter och taxor höjs med 10 procent. 
• Mottagning och behandlingsavgifter vid Väddika avfallsanläggning anpassas efter 

tillstånd och behandlingskostnad. Möjlighet att lämna slam från annan part än Gästrike 
Vatten och Östhammars kommun kommer inte vara möjligt 2022. Slam från 
kommunens reningsverk regleras i annat avtal.  

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Renhållningschef Myran Olsson föredrar ärendet. 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 - Förslag till ny avfallstaxa från och med 20220101  
Bilaga 2 - Uträkning avfallstaxa (kompletteras till KS) 
 
Beslutet skickas till 
Webbredaktionen för publicering på hemsidan 
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 KS-2021-628 

§ 244. Yttrande angående remiss om Riksarkivets förslag på två 
nya föreskrifter: Föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav 
vid framställning av elektroniska handlingar (TeK) och 
Föreskrifter och allmänna råd om arkivrättsliga krav vid 
framställning av allmänna handlingar (ArK) 

 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har inga synpunkter att lämna. 
 
Ärendebeskrivning 
Östhammars kommun har erbjudits att inkomma med synpunkter på Riksarkivets förslag på 
två nya föreskrifter: 
Föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav vid framställning av elektroniska handlingar 
(TeK) reglerar tekniska krav på materiel och metoder för att framställa elektroniska 
handlingar med hänsyn till behovet av beständighet och gäller för hela den offentliga sektorn.  
   Föreskrifter och allmänna råd om arkivrättsliga krav vid framställning av allmänna 
handlingar (ArK) reglerar arkivrättsliga krav vid framställning av allmänna handlingar där det 
finns behov av arkivbeständighet. Föreskrifterna omfattar sådana elektroniska handlingar som 
blir allmänna vid eller kan bli allmänna efter framställning och ska eller kan komma att 
bevaras för all framtid och eventuellt överlämnas till Riksarkivet. 
Remissen har skickats dels till offentliga verksamheter i urval (statliga, regionala och 
kommunala verksamheter; vissa beslutande församlingars verksamhet; vissa OSL-organs och 
OSL-sammanslutningars verksamhet), dels till vissa företag, föreningar, institut, råd, 
samverkansprogram och stiftelser samt arkivinstitutioner utomlands. 
Remissvaren kommer att ligga till grund för Riksarkivet slutgiltiga författningsförslag.  
Riksarkivets föreskrifter är bindande för statliga myndigheter. De är dock inte bindande för 
kommunerna, utan endast att betrakta som allmänna råd.  
Om Östhammars kommun vill svara, är sista datum för att inkomma med ett yttrande 31 
januari 2022.   
 
Beslutsunderlag 
Missiv 
Läsinstruktioner 
Förteckning över remissinstanser 
Författningsförslag om tekniska krav (TeK) 
Författningsförslag om arkivrättsliga krav (ArK) 
Författningskommentarer till författningsförslag TeK 
Konsekvensutredning till författningsförslagen 
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 KS-2021-747 

§ 245. Hyror och avgifter 2022 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa hyror och avgifter (Bilaga). 
 
Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden lämnar förslag på taxor och avgifter för lokalupplåtelse i de 
anläggningar och lokaler som nämnden bedriver verksamhet, samt taxor och entréavgifter till 
evenemang. Kommunfullmäktige sammanträder 2021-12-14. 
 
Ärendets behandling 
Ärendet har beretts i Kultur- och fritidsnämnden 2021-11-11 § 70. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Sektorchef Samhälle Ulf Andersson föredrar ärendet. 
 

Beslutsunderlag 
Hyror och avgifter 2022 
 
Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden KFN-2021-127 
Elin Dahm 
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KS-2021-719 

§ 246. Plan för friluftslivet i Östhammars kommun 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa Plan för friluftslivet. (Bilaga). 
 
Ärendebeskrivning 
Friluftslivet berör fler av kommunens nämnder och verksamheter och det finns därför ett 
behov av en gemensam plan för arbetet. Plan för friluftslivet kommer fungera som ett tillägg 
till Översiktsplanen och är framtagen för de nämnder, sektorer och verksamheter inom 
Östhammars kommun som arbetar för ett attraktivt och tillgängligt friluftsliv.  
Plan för friluftslivet innehåller de fokusområden som kommunens nämnder och verksamheter 
i samverkan valt att prioritera. Friluftsplanen består av en tvåårig tidplan med åtgärder och 
ansvarsfördelning.  
   Syftet med plan för friluftslivet i Östhammars kommun är att främja hälsa och välmående 
och göra Östhammars kommun till en attraktiv plats att leva och vistas på. Målet är att göra 
friluftslivet mer tillgängligt för invånare och besökare. Målets mäts med en rankinglista från 
Naturvårdsverket och genom aktiviteter i åtgärdsplanen.  
 
Ärendets behandling 
Kultur och fritidsnämnden beslutade att godkänna Plan för friluftslivet i Östhammars 
kommun 2021-11-11 § 75. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Hälsostrateg Peter Bender och sektorchef Samhälle Ulf Andersson föredrar ärendet. 
 

Beslutsunderlag 
Friluftspolitisk plan 2022-2023 
 
Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden (KFN-2020-127) 
Verksamhetschef Attraktiv kommun Elin Dahm 
Hälsostrateg Peter Bender 
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 KS-2021-721 

§ 247. Lokalt naturvårdsprojekt (LONA) Öppnare landskap på 
Gräsö – ett åtgärdspaket  

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen i Östhammars kommun stödjer stiftelsen Gräsöfondens ansökan av lokala 
naturvårdsmedel (LONA) till projektet Öppnare landskap på Gräsö – ett åtgärdspaket. Stödet 
omfattar bidrag med arbetstid som resurs till projektet inom Gräsöfondens arbetsgrupp samt 
administration kring ansökan och redovisning av projektmedel. 
 
Beslutet föreslås justeras omedelbart. 
 
Ärendebeskrivning 
Gräsöfonden är en stiftelse som bildades av Östhammars kommun och Upplandsstiftelsen år 
1995. Gräsöfonden bildandes för att stödja Gräsöns lantbrukare i deras viktiga arbete med att 
fortsätta att bevara och restaurera odlingslandskapet. I styrelsen finns representanter från både 
lokala och regionala intressen där Gräsö Hembygdsförening, LRF, Gräsö Skärgårdsråd och 
Gräsö Turism står för de lokala intressena.  
 
Stiftelsen Gräsöfonden har sedan 1995 arbetat med att bevara och vårda kulturlandskapet i 
Gräsö socken. Det görs genom att stiftelsen stödjer verksamheter som bevarar och utvecklar 
betes-, ängs- och åkermarker, t.ex. stängsel för djurhållning, bevarande av kulturbyggnader 
som ängslador, möjlighet till kurser och utbildningar. En annan viktig del av stiftelsens 
verksamhet är att skapa förståelse för odlingslandskapets natur- och kulturvärden. Det har 
konkretiserats genom en informationsbyggnad vid Gräsö gård, genom fältvandringar och 
guidningar och kart-/broschyrmaterial.  
 
Under ett antal år har de mer praktiska åtgärderna som restaureringar, stöd till stängsel och 
gemensamt lärande legat vilande. Nu har stiftelsen en stark vilja att ta upp insatserna för att 
skapa förutsättningar för mark- och djurägare liksom för andra som är engagerade i att hålla 
landskapet på Gräsön öppet och levande. Genom avsatt tid för en projektledare önskar 
Gräsöfonden kunna skapa forum och plattformar för samverkan mellan brukare på Gräsö. 
Utöver detta ska ett stängselstöd utformas för att bidra till fortsatt bete och möjliggöra för nya 
marker att betas. Projektet ska verka för att öka andelen slåttrade marker på ön och stimulera 
kunskapsutbyte för en bred målgrupp genom t.ex. studiebesök, fältvandringar och kurser. 
Erfarenheter från projektet ska kunna användas för fortsatta projektansökningar inom 
kommande Landsbygdsprogram. Genom ett nära samarbete med projekt Roslagshagar kan vi 
nyttja flerårig kunskap av liknande projekt. 
 
Stiftelsen Gräsöfonden avser att till 1 december 2021 söka lokala naturvårdsmedel för ett 
projekt som ska utföras under 2022-2024 med totalbudget på 1 347 930 kr, varav 644 000 kr 
söks i LONA-bidrag. Stiftelsen Gräsöfonden går in med ca 600 000 kr i medfinansiering och 
Upplandsstiftelsen går in med motsvarande 57 000 kr i arbetstid. Östhammars kommun går in 
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med ca 49 000 kr i arbetstid under projekttiden, som utgörs av del av den arbetstid kommunen 
redan bidrar med i Gräsöfondens arbetsgrupp.  
 
Östhammars kommun behöver i lokala naturvårdsprojekt administrativt vara den part som 
skickar in ansökan och slutredovisar den samt agera mottagare för projektmedel, men allt 
förarbete med ansökan, sammanställning och slutredovisning genomförs inom Gräsöfondens 
arbetsgrupp och av den anställda projektledaren. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Miljösakkunnig Camilla Andersson föredrar ärendet. 
 

Beslutsunderlag 
1. 2021-11-08 UTKAST LONA Öppnare landskap på Gräsö - ett åtgärdspaket 
 
Beslutet skickas till 
Camilla Andersson, miljösakkunnig   
Marie Berggren, Verksamhetschef Växande kommun   
Ulf Andersson, Sektorschef Samhälle   
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 KS 2021-704  CA 

§ 248. Yttrande gällande förslag till nytt naturreservat 
Dansarberg i Östhammars kommun 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen för Östhammars kommun lämnar nedanstående synpunkter på förslaget till 
nytt naturreservat Dansarberg utifrån avvägningar mot kommunens strategiska inriktningar. 
Kommunen beskriver även önskemål riktade till Länsstyrelsen gällande kommande 
förvaltning. 
 

• Syftet med naturreservatet bedöms vara förenligt med kommunens önskade utveckling 
av mark- och vattenanvändning i gällande översiktsplan från 2016, liksom i relation 
till arbetsmaterialet för ny översiktsplan. 

 
• Östhammars kommun har utifrån handlingarna inga synpunkter på hur 

markägarkontakter hanterats. Kommunen ser positivt på att statens förhandling med 
markägare gällande en fastighet landat i att inte införliva fastigheten i naturreservatet, 
en lösning som verkar fungerande för båda parter. 
 

• Östhammars kommun bedömer att innehållet i skötselplanen stämmer väl in med 
lämplig skötsel av naturtyperna. Skogsbete föreslås som en åtgärd i skötselplanen. 
Kommunen är mycket positivt inställd till denna skötselform och önskar att 
Länsstyrelsen i möjligaste mån arbetar för att samverkan sker med lokala djurägare 
gällande betet.  

 
• Anordningarna för friluftslivet önskar Östhammars kommun kommer till stånd så 

snart som möjligt, då vi precis som övriga i Sverige märkt av ett ökat intresse för 
friluftsliv och rörelse i naturen och då det finns ett behov för både närboende i 
området liksom för övriga besökare, att få tillgång till fler platser för rekreation. 
 

• En del i reservatsförvaltningen handlar om att hålla information ajour och 
lättillgänglig för de reservat som i sitt syfte har delar som rör friluftslivet.  Här finns 
ett gemensamt ansvar för Länsstyrelsen som förvaltare av naturreservatet och 
kommunen att beskriva området som ett besöksmål för både boende och besökare.  
Naturreservat som har friluftsanordningar som stigar, parkeringar, grillplatser etc. 
önskar kommunen att Länsstyrelsen lägger in i Naturkartan och håller informationen 
uppdaterad då nya anordningar anläggs. 

 
Remisstiden pågår till 24 november men Östhammars kommun har fått förlängd tid till 1 
december, vilket kräver omedelbar justering på Kommunstyrelsens sammanträde den 30 
november. 
 
Beslutet föreslås justeras omedelbart. 
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Ärendebeskrivning 
Östhammars kommun har av Länsstyrelsen fått ett förslag till beslut och skötselplan för 
blivande naturreservat Dansarberg i Östhammars kommun för samråd. Kommunen bedömer 
förslaget i relation till översiktlig planering, hantering av markägarfrågor samt hur 
naturreservatet ska skötas kopplat till biologisk mångfald och friluftsliv. 
 
Värden i området och kommunens översiktsplan 
Dansarberg är ett cirka 140 hektar stort skogsområde beläget drygt 4 kilometer söder om 
Öregrund. Området sträcker sig längs en bergsrygg i ost-västlig riktning och består av äldre, 
flerskiktad skog som till stora delar är påverkad genom tidigare plockhuggning eller blädning. 
Gran- och tallskog dominerar med bitvis stort inslag av lövträd, främst björk och asp. . Stora 
delar av skogen är gammal. I flera bestånd finns granar med en ålder av 150-200 år och 
tallöverståndare som är cirka 150-250 år gamla. Stora delar av skogen har tidigare varit 
betesskogar och idag kan man hitta rester efter gamla trägärdesgårdar spridda över hela 
området. 
Föreslagen mark- och vattenanvändning i kommunens översiktsplan från 2016 för området är 
Skärgårdsområde där fritid och rekreation är prioriterat. En ny översiktsplan är under 
utarbetande där just nu samma användning föreslås i den uppdaterande mark- och 
vattenanvändningskartan. 
Nordost och sydväst om det föreslåagna naturreservatet finns antagna detaljplaner (Kavarö 
och Söderby). Naturreservatets placering intill dessa områden av samlad bebyggelse stämmer 
väl in i riktlinjerna för riksintresset högexploaterad kust och stämmer in i kommunens 
strategiska planeringsinriktning för kustområdet, där områden med samlad bebyggelse bör 
varvas med områden för natur, fritid och rekreation.  
 
Markägarfrågor 
Delar av området som omfattas av föreslaget naturreservat ägs av staten och delar av privata 
markägare. Avtal om intrångsersättning har tecknats med de privata fastighetsägarna för alla 
fastigheter utom en. Markägaren har inget intresse av fastigheten inkluderas i reservatet och 
Länsstyrelsen har bedömt att naturvärdena inom den fastigheten inte heller motiverar några 
vidare åtgärder, varför fastigheten inte ingår i förslaget till bildande av naturreservat. 
 
Skötsel och förvaltning av naturreservatet 
I förslaget till skötselplan beskrivs att naturreservatets syfte ska uppnås genom bl.a. 
naturvårdsinriktade huggningar och röjningar, att äldre träd och den rika förekomsten av 
sällsynta och hotade arter ska bevaras samt att området med fördel ska hävdas med betesdjur. 
 
Områdets storlek i kombination med en stor variation av livsmiljöer för växter och djur, gör 
att det har stor betydelse för den biologiska mångfalden i landskapet. Friluftslivet ska gynnas 
genom stigar, informationsskyltar och parkering. Förslaget till skötselplan anger att vid 
eventuell uppsättning av stängsel bör passager anläggas för att underlätta allmänhetens 
tillträde. 
 
Remisstiden pågår till 24 november men Östhammars kommun har fått förlängd tid till 1 
december, vilket kräver omedelbar justering på sammanträde med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott sammanträde 30 november. Yttrandet skickas till  med 
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Länsstyrelsens diarienummer 511-4805-2011. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Miljösakkunnig Camilla Andersson föredrar ärendet. 
 

Beslutsunderlag 
Missiv Bildande av naturreservat Dansarberg 
Förslag till beslut och skötselplan Dansarberg 
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 KS-2020-561 

§ 249. Förslag på ändrad inriktning gällande uppdraget om 
hållbarhetspolicy för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen ska ändra riktning på uppdraget att ta fram en 
hållbarhetspolicy för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.  
 
Uppdragets nya inriktning innebär istället att överskådligt beskriva hur Östhammars kommun 
arbetar med hållbarhet idag genom styrning och uppföljning. Relationen till andra gällande 
kommunala styrdokument och hur hållbarhetsarbetet införlivats i kommunens ledningssystem 
ska klargöras.  
 
Uppdraget ska presenteras för kommunstyrelsen under 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 22 juni 2021 ge förvaltningen i uppdrag att 
fortsätta arbetet med att ta fram en hållbarhetspolicy för ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet i enlighet med tidigare uppdrag. Den samlade hållbarhetspolicyn skulle ersätta 
gällande policy för ekologisk hållbarhet från 2016 och policy för social hållbarhet från 2018. 
Policyn skulle åtföljas av riktlinjer som tydliggör hur verksamheterna skulle införliva 
hållbarhet i sitt löpande arbete. Relationen till andra gällande kommunala styrdokument ska 
tydliggöras i processen. 
Under hösten 2021 har det tydliggjorts att Östhammars kommun arbetar med hållbarhet på 
flera sätt redan idag genom inriktningsmål, styrtal, hållbarhetslöften och nyckeltal. Att skapa 
en policy när mycket arbete redan pågår har inte bedömts vara effektivt användande av 
kommuntjänstepersoners arbetstid. Det finns däremot ett stort behov av att sammanställa det 
kommunen redan gör inom ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och på ett överskådligt 
sätt presentera detta för att underlätta för såväl organisationen som våra invånare att få en bild 
av kommunens hållbarhetsarbete – vad som görs och vad som eventuellt saknas. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Miljösakkunnig Camilla Andersson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Pär-Olof Olsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-22 § 158 
 
Beslutet skickas till 
Till kommunförvaltningens ledningsgrupp för fördelning, Kersti Ingemarsson  
Ulf Andersson, sektor Samhälle 
Marie Berggren, sektor Samhälle verksamhet Växande 
Elin Dahm, sektor Samhälle verksamhet Attraktivitet 
Helen Åsbrink, sektor Verksamhetsstöd 
Sara Ersund, sektor Verksamhetsstöd verksamhet Ekonomi 
Anna Lidvall Gräll, sektor Verksamhetsstöd verksamhet Kansli och utveckling 
Camilla Andersson, sektor Samhälle verksamhet Växande 
Caroline Henning, sektor Samhälle verksamhet Attraktivitet 
Tony Wahlberg, sektor Verksamhetsstöd verksamhet Ekonomi 
Ida Eklöf, sektor Verksamhetsstöd verksamhet Kansli och utveckling  
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 KS-2021-736 

§ 250. Ansökan om LOVA-medel för åtgärdssamordnare vatten 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ansöka om LOVA-bidrag för 
åtgärdssamordnare för vatten för Östhammars kommun.  
Projektets kostnader för kommunen belastar utvecklings- och strukturfonden med 
motsvarande 185 000 kr år 2022, 370 000 kr 2023, 370 000 kr 2024 samt 185 000 kr 2025. 
 
Beslutet föreslås justeras omedelbart. 
 
Ärendebeskrivning 
I Östhammars kommun är Olandsåns avrinningsområde ett stort och viktigt vattenområde. 
Alunda tätort ligger inom avrinningsområdet med Kilbyån/Foghammarsån, de andra två större 
orterna som ån passerar är Gimo samt uppströms Knutby i Uppsala kommun. Dessutom 
passerar ån mindre byar, skog och odlingslandskap. Olandsån har höga halter av kväve och 
fosfor och enligt vattendirektivets klassning är den ekologiska statusen måttlig. Olandsån 
sträcker sig genom hela Östhammars kommun och mynnar i Kallrigafjärden, ett värdefullt 
kustområde för fisk och fågel. Upplandsstiftelsen inventerar årligen yngel i området och 
bedömer att Kallrigafjärden utgör en av de allra viktigaste lek- och uppväxtområdet för siken 
längs länets kust. 
 
I Östhammars utvecklingsplaner ingår möjligheter för Alunda tätort att växa. Flera nya 
detaljplaner är under bearbetning och i översiktsplanen beskrivs att Alunda med sina goda 
kommunikationer har stor potential att utvecklas ytterligare som bostadsort. Kopplat till detta 
finns behov att arbeta för bättre vattenkvalitet i ån.  
 
Östhammarsfjärden och Granfjärden är kända områden med behov av åtgärder för bättre 
vattenkvalitet. Under flera år har provtagningar och beräkningar av massbalanser för kväve 
och fosfor bidragit till underlag för att beskriva fjärdarnas vatten. Nu finns ett starkt behov av 
att samla de åtgärder som redan görs och ta fram förslag på ytterligare åtgärder för bättre 
vattenkvalitet. 
   År 2019 inledde regeringen en satsning på så kallade LEVA-samordnare på 20 pilotplatser i 
Sverige. Flera av samordnarna är anställda av en kommun. LEVA står för Lokalt engagemang 
för vatten och bygger på ett samarbete mellan Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, 
Lantbrukarnas Riksförbund, Vattenmyndigheterna och Länsstyrelserna. Även Greppa 
Näringen, som arbetar med åtgärder mot minskad övergödning på gårdsnivå som både 
lantbrukare och miljön tjänar på, deltar i projektet. De 20 pilotprojekten har visat att 
arbetsformen är välfungerande för att få igång lokalt åtgärdsarbete och få kommunen, 
markägare och verksamhetsutövare att samarbeta i konkreta åtgärder för bättre vatten i ett 
avrinningsområde. LEVA-projekten avses inte utökas i antal men både HaV och 
länsstyrelserna har förmedlat att det går att söka Lokala vattenvårdsmedel (LOVA) för att 
arbeta på motsvarande sätt. 
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Under 2021 har tjänstepersoner från Östhammars kommun haft dialog med LRF Östhammar, 
träffat LEVA-samordnaren för Örsundaån som är anställd av Enköpings kommun samt andra 
åtgärdssamordnare som anlitats av kommuner inom Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) på 
flera ställen i Sverige. Bedömningen så långt är att metodiken att ha en samordnare som 
arbetar intensivt nära lokala aktörer med ett specifikt vattenområde, ger både konkreta och 
lyckade resultat i form av bättre vattenkvalitet. 
 
För Östhammars kommun skulle ett treårsprojekt med anlitande av en åtgärdssamordnare för 
Olandsån, som sträcker sig genom hela kommunen, samt Östhammarsfjärden och Granfjärden 
som viktiga kustvatten, kunna ge god effekt på kommunens vattenvårdsarbete och 
vattenkvalitet. Åtgärdssamordnaren kan bygga upp ett lokalt samarbete som kan leva vidare 
efter projektets avslutande. Då de övre delarna av Olandsåns avrinningsområdet ligger inom 
Uppsala kommun är ett kommunövergripande samarbete en förutsättning. En första dialog 
med Uppsala kommun har skett under 2021. I Östhammarsfjärden och Granfjärden finns 
redan ett brett nätverk med lokala parter liksom universitet och forskare. Projektet bör 
organisatoriskt ledas av sektor Samhälle/Växande kommun.  
 
Det finns möjlighet att söka LOVA-bidrag (lokala vattenvårdsprojekt) för upp till 80 % av 
den totala kostnaden för projektet. Sista ansökningsdag är den 1 december 2021. Ansökan 
görs via e-tjänst. Projektbeskrivning och budgetunderlag ska bifogas ansökan.  
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Miljösakkunnig Camilla Andersson föredrar ärendet. 
 

Beslutsunderlag 
Projektbeskrivning och budgetunderlag 
Information om LOVA-bidrag finns på länsstyrelsens hemsida. 
 
Beslutet skickas till 
Camilla Andersson, miljösakkunnig 
Marie Berggren, Verksamhetschef Växande kommun 
Ulf Andersson, Sektorschef Samhälle 
  

https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/miljo-och-vatten/atgarder-och-verksamheter-i-vatten/stod-for-atgarder-i-vatten/lokala-vattenvardsprojekt-lova.html
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 KS-2020-324 

§ 251. Antagande av VA-policy och VA-handlingsplan 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås att anta VA-policy och VA-handlingsplan för Östhammars 
kommun.  
 
Ärendebeskrivning 
Östhammars kommun påbörjade under 2020 arbetet med att ta fram en vatten- och 
avloppsplan, en så kallad VA-plan. Med VA-planen vill kommunen skapa en långsiktigt 
hållbar plan för hur VA-försörjningen, kommunal och enskild, ska utvecklas för att uppfylla 
nuvarande och framtida behov och krav. VA-planen utgörs av en samling av dokument där 
VA-policy och VA-handlingsplan är två viktiga delar.  
Ett viktigt underlag inför framtagandet av VA-policy och VA-handlingsplan är VA-
översikten. VA-översikten beskriver nuläge, förutsättningar och framtida behov för VA-
försörjningen i Östhammars kommun, både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde 
för VA.  
 
VA-policyn är ett viktigt styrdokument i arbetet med VA-planen. I VA-policyn sammanfattas 
kommunens ställningstagande med VA-översikten som underlag.  
I VA-handlingsplanen identifieras åtgärder som behöver vidtas för att uppnå en långsiktigt 
hållbar VA-försörjning. VA-handlingsplanen utgår från de strategiska behov som identifierats 
i VA-översikten samt de ställningstagande som gjorts i VA-policyn.  
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Utredare Anna Bergsten föredrar ärendet.  
 

Beslutsunderlag 
VA-policy 
VA-handlingsplan med bilaga 
VA-översikt 
 
Beslutet skickas till 
Handläggare: Anna Bergsten 
Samtliga nämnder för kännedom 
Webbredaktionen för publicering på hemsidan 
Styrgrupp 
Chef Sektor Samhälle 
Gästrike Vatten  
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 KS-2021-372 

§ 252. Översyn av slutförvarsorganisationens uppdrag 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer förvaltningens förslag på uppdrag för slutförvarsorganisationen. 
Uppdraget ersätter slutförvarsorganisationens tidigare uppdrag (KF § 124, 2018-11-27). 
 
Ärendebeskrivning 
Östhammars kommun har sedan 1995, när SKB påbörjade undersökningar för ett slutförvar 
för använt kärnbränsle i Forsmark, haft en slutförvarsorganisation. Organisationens 
sammansättning och uppdrag har varierat genom åren beroende på var i processen 
prövningarna befunnit sig.  
 
Kommunfullmäktige beslutade om organisationens nuvarande uppdrag i november 2018 
(§ 124, 2018-11-27). Sedan dess har kommunfullmäktige tagit ställning i vetofrågan gällande 
både slutförvaret för använt kärnbränsle och utbyggnad av det befintliga slutförvaret SFR. 
Dessa båda beslut har tidigare varit i fokus för organisationens uppdrag och kommunstyrelsen 
gav i juni 2021 (§158, 2021-01-06) förvaltningen i uppdrag att se över 
slutförvarsorganisationens uppdrag. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Utredare Anna Bergsten föredrar ärendet.  
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag till uppdrag för slutförvarsorganisationen.  
 
Beslutet skickas till 
Verksamhetschef Växande kommun 
Handläggare Anna Bergsten 
Fullmäktigeberedningen för översyn av politisk organisation 
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 KS-2019-646 

§ 253. Lokala ordningsföreskrifter 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Lokala ordningsföreskrifter för 
Östhammars kommun. (Bilaga). 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige i Östhammars kommun beslutade 2015 om lokala ordningsföreskrifter 
för Östhammars kommun. 2018 reviderades de Lokala ordningsföreskrifterna i en punkt, 
gällande fyrverkerier. I samband med att de lokala ordningsföreskrifterna behöver 
kompletteras med en föreskrifter om uteserveringar, aktualitetspröva föreskrifterna om 
torghandel samt ta fram en marktaxa för allmän platsmark så har även de nuvarande lokala 
ordningsföreskrifterna setts över. Förändringarna är dels redaktionella men även några större 
förändringar föreslås. 
Områden med alkoholförbud har förändrats och utökats i enlighet med polisens önskemål.’ 
Handikappolicy upphävs och ersätts av § 17 
Förutsättning för att ta ut en avgift och hantera ett taxebeslut i KF 
 
Ärendets behandling 
Ärendet togs upp som ett diskussionsärende vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-19 
§ 221, där det därefter beslutades att skicka ärendet till kommunstyrelsens tekniska utskott 
fortsatt beredning. 
 
Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschef växande kommun Marie Berggren föredrar ärendet. 
 

Beslutsunderlag 
Lokala ordningsföreskrifter - förslag till beslut 
Alkoholförbudsområden i Gimo 
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 KS-2021-601 
 

§ 254. Remissvar, Länstransportplan 2022-2033, (TS2021-00277) 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar yttrande över länstransportplan 2022-2033. 
 
Beslutet anmäls till Kommunfullmäktige som föreslås ta del av informationen.  
 
Ärendebeskrivning 
Region Uppsala har tagit fram ett förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur 
2022–2033 för Uppsala län. Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslutade den 20 
september att sända förslaget på remiss och ni inbjuds nu att komma med synpunkter på 
förslaget.  
Länsplanen innehåller målformuleringar, nuläge och planeringsförutsättningar samt en 
beskrivning av brister och behov i transportsystemet i Uppsala län. Länsplanen innehåller 
också förslag på åtgärdsplaner där för Uppsala län tillgängliga medel fördelas för att åtgärda 
brister och behov. Remissversionen av länsplanen beskriver tre olika planinriktningar med 
tillhörande åtgärdsplaner:  

A. Tätorter och dess omland  
 
B. Regional utveckling med nytta för samhälle, näringsliv och arbetsmarknad  

 
C. C. Stråk och deras omland  

 
För de tre olika principiella planinriktningarna har det gjorts en hållbarhetsbedömning. Den 
finns som en bilaga till länsplanen och inkluderar en miljökonsekvensbedömning (MKB), i 
enlighet med krav i Miljöbalken 6 kap. Hållbarhetsbedömningen är en bedömning av i hur 
stor omfattning de föreslagna åtgärderna bidrar till att uppfylla mål med avseende på olika 
perspektiv, som till exempel de transportpolitiska målen, nationella miljökvalitetsmålen och 
mål för jämlikhet och jämställdhet. Hållbarhetsbedömningen ger en bild av hur de olika 
planinriktningarna uppfyller målen på lite olika sätt. 
Remissyttranden ska vara inkomna till region Uppsala senast 21 december 2021. 
Planenheten har varit behjälpliga med remissens behandling. 
 
Ärendets behandling 
Yttrandet har berett i kommunstyrelsens tekniska utskott 2021-11-16 § 133. 
Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslog att åtgärdsplan C är den planinriktning som ska 
gälla för länsplan 2022-2033. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschef växande kommun Marie Berggren föredrar ärendet.  
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Beslutsunderlag 
Remissyttrande Länstransportplan 2022-2023 
Handlingar finns tillgängliga på Region Uppsalas hemsida:  
www.regionuppsala.se/lansplan 
• Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2022–2033  
• Bilaga 1 PM Brister och behov  
• Bilaga 2 Hållbarhetsbedömning  
• Bilaga 3 Åtgärdsplaner, inkl årsfördelning  
 

 
 

  

http://www.regionuppsala.se/lansplan
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 KS-2021-698 

§ 255. Remissyttrande; Miljödepartementets promemoria 
gällande säkerheter vid hantering av utvinningsavfall 

 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott i Östhammars kommun avstår från att lämna yttrande. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljödepartementet har översänt promemoria gällande säkerheter vid hantering av 
utvinningsavfall. Remisstiden är utsatt till den 17 december 2021. PM:et är en följd av det 
arbete som bedrivits på miljödepartementet under ett antal år som bland annat mynnade i 
betänkandet ”Statens gruvliga risker” som Östhammars kommun lämnade synpunkter på 
2018. Remitterade promemoria går i huvudsak ut på nedanstående. 
 
Nya bestämmelser om säkerheter för utvinningsindustrin  
Krav på att ställa säkerhet föreslås i miljöbalken för verksamheter inom utvinningsindustrin 
som omfattas av krav på att ha en avfallshanteringsplan för utvinningsavfall. Till 
utvinningsindustrin hör gruvverksamhet, täktverksamhet och kalkbränning.  
I miljöbalken föreslås också ett nytt bemyndigande för regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer att meddela ytterligare föreskrifter om hur säkerhetens storlek ska 
beräknas, vad som krävs för att en säkerhet ska kunna godtas samt när och hur en säkerhet får 
tas i anspråk.  
Det föreslås också en ny förordning med nya uppgifter för Riksgäldskontoret i frågor om både 
säkerhetens storlek och säkerhetens form.  
 
Säkerhetens storlek och koppling till avfallshanteringsplanen  
Kravet på att ställa säkerhet för verksamheter som omfattas av krav på att ha en 
avfallshanteringsplan för utvinningsavfall föreslås täcka fullgörandet av de skyldigheter som 
gäller för samtliga delar av verksamheten enligt miljöbalken samt föreskrifter och 
tillståndsvillkor som har meddelats med stöd av balken. Det föreslås att en avfalls-
hanteringsplan ska ingå i en ansökan om tillstånd till en verksamhet som omfattas av krav på 
att ha en avfallshanteringsplan.  
 
I den nya förordningen föreslås en bestämmelse som anger att verksamhetsutövaren ska 
beräkna vilket belopp säkerheten ska uppgå till, vad beräkningen ska ta hänsyn till och vilket 
underlag den ska grunda sig på. Statens geotekniska institut ges möjlighet att meddela 
föreskrifter om hur en säkerhet ska beräknas.  
I ärenden om tillstånd till verksamhet som omfattas av krav på att ha en avfallshanteringsplan 
föreslås att Riksgäldskontoret ska lämna en bedömning till prövningsmyndigheten i fråga om 
beräkningen av säkerhetens storlek.  
 
Det föreslås nya bestämmelser om att en dom som omfattar tillstånd att driva verksamhet som 
omfattas av kravet på en avfallshanteringsplan ska innehålla villkor om vilket belopp 
säkerheten ska uppgå till och att säkerheten fortlöpande ska vara giltig och i kraft.  
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Det föreslås också att domen ska innehålla villkor som behövs för att minimera 
verksamhetens påverkan på omgivningen vid oförutsedda avbrott i verksamheten. I 
förordningen om utvinningsavfall föreslås nya bestämmelser om när en avfallshanteringsplan 
ska uppdateras.  
 
Säkerhetens form  
Det föreslås att frågor om säkerhetens form och om säkerheten är betryggande ska prövas av 
Riksgäldskontoret om ärendet gäller säkerhet som ställs i tillstånd till gruvdrift eller 
gruvanläggning.  
Det föreslås bestämmelser och ett bemyndigande till Riksgäldskontoret att meddela ytterligare 
bestämmelser om vad som krävs för att en säkerhet ska kunna godtas. Riksgäldskontoret 
föreslås också få nya tillsynsuppgifter i fråga om säkerhetens form för verksamhet som 
omfattar gruvdrift eller gruvanläggning. För sådana verksamheter föreslås att 
Riksgäldskontoret ska pröva säkerhetens form. Slutligen finns förslag till nya bestämmelser 
om när och hur en säkerhet får tas i anspråk.  
 
Ändring och omprövning  
Det föreslås att en avfallshanteringsplan ska ingå i en ansökan om tillstånd att ändra en 
verksamhet som omfattas av krav på att ha en avfallshanteringsplan för utvinningsavfall.  
Det föreslås också att villkor om säkerhet ska kunna omprövas om det kan antas att den 
säkerhet som ställts inte längre är tillräcklig eller är större än vad som behövs. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschef växande kommun Marie Berggren föredrar ärendet. 
 

Beslutsunderlag 
Vårt yttrande 2018, dnr KS2018-650, gällande statens gruvliga risker (SOU 2018:59) 
Den promemoria som tillhör ärendet som en länk, om intresse finns att läsa den. 
 

 
 

 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-11-23  38 (44) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 KS-2021-105 

§ 256. Tillväxtstrategi - Östhammar 2035 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta tillväxtstrategin (Östhammar 2035) 
inklusive vision för kommunens utveckling. 
 

Avstår från att delta i beslut 
Pär-Olof Olsson (M) och Ylva Lundin (SD) avstår från att delta i beslutet.  

 
Ärendebeskrivning 
De senaste åtta åren har en långsiktig tillväxtstrategi vuxit fram i kommunen. Den har visat 
positiva effekter men behöver en uppdatering med de utmaningar som också belysts under 
dessa år. 
   Nu förnyas strategin i en andra upplaga. Tillväxtstrategin är en strategisk kompass för 
prioriteringar och kompletterar och kompletteras av andra styrdokument.  
Tillväxtstrategin är en strategi för utvecklingen i hela kommunen - oavsett du är företagare, 
medborgare och oavsett var i kommunen du bor eller om du är deltidsboende i kommunen. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Sektorchef samhälle Ulf Andersson föredrar ärendet. 
 

Beslutsunderlag 
Tillväxtstrategi 2021 211112.pdf 
 

  
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-11-23  39 (44) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Dnr KS-2021-575 

§ 257. Hantering av medborgarmotion om cykelväg mellan 
Österbybruk och Örbyhus 

 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att medborgarmotionen hanteras inom 
kommunstyrelsen, inklusive beslut.  
 
Ärendebeskrivning 
Medborgarmotionen Bygg en cykelväg mellan Österbybruk och Örbyhus (på redan röjd mark 
från vattenledningarna)! har uppnått namnunderskrifter från 1 % av folkbokförda i 
kommunen. Vissa signaturer är ogiltiga, t.ex. pga. bostadsort men rätt antal underskrifter är 
ändå uppnått.  
Medborgarmotionen rör trafik. Frågan ligger inom kommunstyrelsens område enligt 
reglemente: § 3 trafikpolitik och trafikförsörjning samt § 7 gator. 
Ärendet handläggs av förvaltningen. När kommunstyrelsen behandlar ärendet bjuds 
medborgarmotionären in till sammanträdet för att presentera motionen.  
 
Beslutsunderlag 
Medborgarmotionen finns via kommunens webbplats 
 
Beslutet skickas till 
Kommunförvaltningens ledningsgrupp för ärendefördelning, Kersti Ingemarsson  
Medborgarmotionären 
  

http://www.osthammar.se/sv/dialog/medborgarmotion/bygg-en-cykelvag-mellan-osterbybruk-och-orbyhus-pa-redan-rojd-mark-fran-vattenledningarna/


 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-11-23  40 (44) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 KS-2021-623 

§ 258. Valärende, entledigande som ledamot i 
slutförvarorganisationens granskningsgrupp 

 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås entlediga Fredrik Janse (M) från sitt uppdrag som ledamot i 
slutförvarsorganisationens granskningsgrupp.  
 
Ärendebeskrivning 
Fredrik Janse (M) begär i skrivelse den 30 september 2021 om entledigande från sitt uppdrag 
i slutförvarsorganisationens granskningsgrupp.  
 

 
 

 
 

  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-11-23  41 (44) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 Dnr KS-2021-623 

§ 259. Valärende, ledamot i slutförvarorganisationens 
granskningsgrupp 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen utser ny ledamot i slutförvarsorganisationens granskningsgrupp.  
 
Ärendebeskrivning 
Fredrik Janse (M) har begärt entledigande från sitt uppdrag i slutförvarsorganisationens 
granskningsgrupp, därför måste kommunstyrelsen utse ny ledamot. 
 

 

 
 

 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-11-23  42 (44) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 KS-2021-10 

§ 260. Informationsärende; Rapportering om C-tillsammans  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott har tagit del av information gällande C- tillsammans. 
 
Ärendebeskrivning 
C- tillsammans är ett initiativ inom regionen taget av tidigare KSO:er  Ingvar Smedlund, 
Enköping och Peter Evansson Knivsta ,det syftar till att utreda möjligheterna för ett samarbete 
kommuner i mellan för att uppnå kostnadseffektivitet och kvalitetshöjning.  
 
Sakområden som utretts är: 
Juridik, HR, lönecenter, kontaktcenter, digitalisering, upphandling.  
 
Beslutsunderlag 
I samband med RLG regional Ledningsgrupp där respektive kommundirektör i regionen 
deltar sker också ett styrgruppsmöte med deltagande kommuner för C-tillsammans. Vid 
senaste mötet som var den 29 oktober 2021 sammanfattades rapporteringen enligt nedan .  
HR: är ett prioriterat samverkansområde enligt samverkansavtalet. Fem kommuner (inte 
Enköping och Tierp) samarbetar om ledarprogram. Gruppen har slutfört utdelat uppdrag. Det 
som återstår är att redovisa en slutrapport. Östhammar tar fram tjänsteskrivelse som kan 
användas för återrapport till respektive kommunstyrelse. 
Digitalisering: Är ett prioriterat samverkansområde enligt samverkansavtalet.. Heby, Tierp, 
Knivsta, Östhammar och Älvkarleby har gemensam it-nämnd och har därmed ett utvecklat 
samarbete i IT-frågor relaterat till detta. Kommuner har olika tekniska plattformar. Ser för 
närvarande inga behov med gemensamma projekt som behöver styras genom C-tillsammans 
plattformen. Området parkeras. 
   Lönecenter: Arbetet med lönecenter fortsätter i berörda kommuner men finns ingen fördel 
att detta bedrivs under ”C-tillsammansparaplyet”. Parkeras. 
Kontaktcenter:  Fungerande nätverk finns. Fortsätter som förut 
Upphandling. Fungerande nätverk finns på plats utanför C-tillsammans paraplyet. (Uppsam) 
Finns inget behov av en parallellstruktur för C-tillsammans. 
 
Uppdrag till Emma att göra ett omtag med ”juridikarbetsgruppen” i syfte att specificera de 
olika kommunernas behov på det juridiska området. Detta kopplat till Uppsala kommun som 
erbjuder möjligheten till samordningsansvaret för juridikkompetens från övriga kommuner.  
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Sektorchef Verksamhetsstöd Helen Åsbrink föredrar ärendet. 

Beslutet skickas till 
Helen Åsbrink, Peter Nyberg  
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-11-23  43 (44) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

    Dnr KS-2021-10 

§ 261. Information från kommunförvaltningen 
 
Beslut 
Arbetsutskottet tar del av informationen.  
 
Ärendebeskrivning 
Information i aktuella frågor från kommunförvaltningen.  

Dagens sammanträde 
Ingen information lämnas på sammanträdet.  
 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-11-23  44 (44) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 KS-2021-737 

§ 262. Anmälningsärende, Räddningsnämndens taxor och 
avgifter för Tierps- och Östhammars kommun  

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige tar del av informationen.  
 
Ärendebeskrivning  
Taxor 2022 för Tierps kommun och Östhammars kommun. Tierps kommun och Östhammars 
kommun har delegerat till den gemensamma räddningsnämnden att årligen från och med 
2021-01-01 justera taxorna med hänsyn till prisutvecklingen. 
 
Reglerna i 8 kap. regeringsformen möjliggör att viss angiven föreskriftsrätt kan delegeras till 
kommun. Ett sådant bemyndigande finns för kommuner i 5 kap. 4 § och 3 kap. 6 § lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och i 27 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor. Därmed har kommunerna möjlighet att ta ut en taxa som täcker kommunens 
självkostnad för tillsyn- och tillståndshanteringen, rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll enligt dessa lagstiftningar. 
Endast kommunfullmäktige kan besluta om taxor som ska gälla i den egna kommunen. 
Justering av taxorna på grund av prisförändringar kan delegeras till annan nämnd, gemensam 
nämnd eller kommunalförbund. 
De föreslagna justeringarna av taxorna för tillsyn och tillstånd är på grund av prisförändringar 
och är en justering med 90 procent av förändringen av AKI (arbetskostnadsindex) för 
tjänstemän, privat sektor, preliminära siffror, SNI 2007, B-S exkl O (juni 2020 – juni 2021). 
Taxorna justeras därmed med 2,16 procent. 
De föreslagna justeringarna av taxorna för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll är på 
grund av prisförändringar och är en justering med 90 procent av förändringen av AKI 
(arbetskostnadsindex) för arbetare, privat sektor, preliminära siffror, SNI 2007, B-S exkl O 
(juni 2020 – juni 2021). Taxorna justeras därmed med 1,8 procent. 
Avgiften för en viss åtgärd framgår av bilagorna 1 och 2. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag räddningsnämnden 2021-10-20 § 60 samt 2021-10-27, § 76 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-11 
Bilaga 1: Taxor och avgifter 2022 Tierps kommun 
Bilaga 2: Taxor och avgifter 2022 Östhammars kommun 
 
Ärendets behandling  
Räddningsnämnden har behandlat ärendet vid sammanträde 2021-10-20 § 60 samt vid sitt 
sammanträde 2021-10-27, § 76, då man genomförde korrigeringar.  
 

Beslutet skickas till 
Tierps kommun, Östhammars kommun, Åke Huss AB 
Östhammars Sotningsdistrikt AB 
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