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 Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid Allianslokalen, Alunda, klockan 18:30 – 21:15 
 

Närvarande Jacob Spangenberg (C), ordförande 
Margareta Widén Berggren (S) 
Peter Zoné – Österbybruk 
Karl Ekström - Österbybruk  
Margaretha Mattsson – Söderön 
Anders Lindén - Söderön 
Madelene Jansson – Hargshamn 
Peter Rödin - Hargshamn 
Yngve Jordeby – Alunda 
Sonja Björk – Alunda 
Roine Almgren - Alunda 
Barbro Andin-Mattsson – Alunda 
Sigurd Mattsson – Alunda 
Stefan Pettersson – Alunda 
Torbjörn Söderlund - Alunda 
Torvald Augustson – Ekeby 
Håkan Ohlsson - Ekeby 
Mats Ingemarsson – Öregrund 
Stefan Landberg – Norrskedika 
Hans Landberg - Norrskedika 
Yngve Krantz – Gimo 
Paul Sandberg - Gimo 
Birgitta Söderberg - Gräsö 
 

Övriga deltagande Peter Nyberg, kommunchef 
Annila Bexelius, teknisk chef 
Marie Berggren, chef för strategienheten 
Charlotte Köhler, bygg- och miljöchef 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Underskrifter Sekreterare ……………………………………………..  Punkter 1-9 
 Kersti Ingemarsson  

 
 Ordförande ……………………………………………..  
 Jacob Spangenberg (C)  

 
 

 

Handling A, UTVGR 2016-06-13 
Sidan 1 av 7



 
Utvecklingsgrupperna 
 

  
Mötesanteckningar 
Sammanträdesdatum Sid 
2016-03-07 2 (7) 

 

  
 

1 
 
Genomgång av föregående anteckningar 
 
Mötesanteckningar från 2015-10-05 godkänns och läggs till handlingarna. 
_____ 
 
 
 
 
2 
 
Presentation av kommunens organisation 
 
Kommunchef Peter Nyberg presenterar Östhammars kommuns politiska och 
tjänstemannaorganisation och redogör för nämnders, förvaltningars, stiftelser, 
bolags och andra gruppers uppdrag. En uppdragsbeskrivning ska delges utveckl-
ingsgrupperna. 
_____ 
 
 
 
 
3 
 
Information om Upplandsbygd Lokalt Ledd utveckling (LLU) samt Leader 
Stockholmsbygd 
 
Birgitta Söderberg, vice ordförande för LLU presenterar Upplandsbygd. Presen-
tationen delges utvecklingsgrupperna. 
 
Östhammars kommun är med i Upplandsbygd under hela perioden 2015-2021.  
 
Har utvecklingsgruppen en idé som ni vill jobba med ska detta registreras hos 
Jordbruksverket. Kontakt ska även tas med Upplandsbygd.  
 
Verksamhetsledare Sven Uhlås, vice ordförande Birgitta Söderberg och Stefan 
Edelsvärd inbjuds till nästa träff, 13 juni 2016 i Öregrund för en information om 
LLU 2015-2021. 
 
Östhammars kommun är också med i Stockholmsbygd. För Östhammars kom-
mun är Birgitta Söderberg, ordinarie och Stefan Edelsvärd, ersättare utsedda. 
Presentationen delges utvecklingsgrupperna. 
_____ 
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4 
 
Hargshamns utvecklingsgrupp, utökning av arbetsområde och namnändring 
 
Hargshamns utvecklingsgrupp meddelar att de utökar sitt arbetsområde att in-
kludera hela området kring Harg/Hargshamn. Gruppen ändrar sitt namn till 
Harg/Hargshamns utvecklingsgrupp. 
 
 
 
 
5 
 
Information om Lv 288, sträckan Gimo-Börstil 
 
Jacob Spangenberg (C) lämnar en lägesrapport i ärendet. Redogör för priorite-
ringen i den politiska processen och besluten för den sista etappen. En åtgärd-
svalstudie, Gimo-Börstil är framtagen för att komma fram till hur man ska åt-
gärda sträckan. Studien presenterade fyra förslag.  
En ny Länstransportplan ska tas 2018 och till den kommer Östhammars kommun 
jobba för en 2+1 väg, sträckan Jälla-Börstil.  
_____ 
 
 
 
 
6 
 
Information om flyktingsituationen 
 
Birgitta Söderberg, ansvarig för evakueringsboende i Östhammar och kommun-
chef Peter Nyberg informerar i ärendet. Presentationen delges utvecklingsgrup-
perna. 
_____ 
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7 
 
Diskussion angående utvecklingsgruppernas medverkan i kommunala beslut, 
återkoppling 
 
Efterfrågan har inkommit om att återkoppling av inlämnade förslag ska förbätt-
ras.  
 
Många gånger får utvecklingsgrupperna läsa om kommunala beslut om plane-
rade åtgärder som rör den yttre miljön, nya parkeringsplatser, nya cykel och 
gångstigar m m i tidningen. Utan någon som helst direkt förhandsinformation 
eller korrespondens. 
 
Om tanken med utvecklingsgrupperna skulle vara " en bro" mellan kommunen 
och allmänheten krävs en bättre kommunikation. 
 
Diskussioner förs i ärendet. Utvecklingsgrupperna efterlyser bl.a. information 
om vad som är på gång och görs i tätorterna samt bättre samarbete med fältarbe-
tarna. Teknisk chef Annila Bexelius informerar om gata-park uppdragen, lokala 
lösningar och tjänstemännens dialog med invånarna. Strukturerade möten för 
samverkan bör ordnas. Annila tar med sig önskemålet. 
 
Svar på inkommen e-post bör ske inom 48 timmar, detta i enlighet med kom-
munfullmäktiges mål. Ett svar kan också innehålla information om ärendets 
handläggning samt handläggningstid. 
 
Tillämpningen av En väg in – En väg ut presenteras (gäller kontakt mellan 
kommunen-utvecklingsgrupperna). Informationen samt uppgifter till utveckl-
ingsgruppernas kontaktpersoner finns utlagt på kommunens interna hemsida. 
Informationen har delgivits utvecklingsgrupperna. 
_____ 
 
 
 
 
8 
 
Aktuellt från utvecklingsgrupperna 
 
Utvecklingsgrupperna rapporterar; 
 
Österbybruk - aktivitet och möte om vatten i Österbybruk. Ett 40-tal närva-
rande. En dialog har skett om uppsättning av välkomstskylten.  
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Öregrund – Nära samarbete med fältfolket i Öregrund finns och är mycket upp-
skattat. Diskussioner om servicehuset i hamnen förs. Meddelas att kultur- och 
fritidsnämnden tillsammans med tekniska kontoret jobbar med ärendet. Önske-
mål om WC till Tallparksbadets besökare läggs fram. Meddelas att tekniska kon-
toret jobbar med ärendet. 
 
Gräsö – Efter tät kontakt med Färjerederiet har man fått till extra turer med fär-
jan mellan Öregrund-Gräsö. Nu arbetar man för att få ner bussen till färjan, 
sommartid. Utvecklingsgruppen planerar för ett möte med UL. Informeras om 
fiberprojektet på Gräsö. Tillräckligt med anmälningar har inkommit för ett ge-
nomförande. 
 
Gimo –Simhallen i Gimo har varit en stor fråga. Nu jobbar man för fler bostäder 
på orten tillsammans med företagarföreningen. Upprustning av Gimobadet är 
aktuellt. 
 
Harg/Hargshamn – Den 17 mars anordnar utvecklingsgruppen ett öppet möte i 
Hargshamn. Dagordningen presenteras. Annonsering kommer att ske. Informe-
ras om Strömmingsfestivalen. 
 
Alunda – Vårdcentralen är en stor utvecklingsfråga för Alundaborna. Gruppen 
önskar få hjälp med att snygga till sträckan på Lv 288 som passerar Alunda. 
Framförs att man väntar på att den påbörjade GC-vägen till Spånga blir klar. 
Utvecklingsgruppen har iordningställt information om gruppens arbete och har 
införskaffat en roll-up om Alunda, skärmutställning om utvecklingsgruppen 
samt en förslagslåda. Informeras om genomförd trygghetsvandring i Alunda med 
representanter från föreningslivet, Olandsskolan, polisen och kommunen. Detta i 
enlighet med Medborgarlöfte daterat 2015-12-15. 
 
Ekeby – Information lämnas om Lokalt naturvårdsprojekt LONA för att göra 
Vällen mer tillgängligt, ett projekt som sker tillsammans med Östhammars 
kommun och Upplandsstiftelsen. Informeras även om projekt med lokalt byg-
demuseum. 
 
Söderön – Informerar om oro för nedsläckning av kopparnäten. Telia släcker 21 
telestationer på glesbygden den 30november 2016. Utvecklingsgruppen har ett 
starkt engagemang i fibergruppen.  
 
Norrskedika – Planerar att införskaffa en hjärtstarter. Informerar om hastighets-
skylten som finns uppsatt på Lv 76i Norrskedika. Skylten är uppskattad. Ut-
vecklingsgruppen kommer att placera ut en skylt till, på motsatta sidan. 
_____ 
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9 
 
Förtydligande till reglementet för utvecklingsgrupperna 
 
Kommunstyrelsen antog reglemente för utvecklingsgrupperna, 2015-11-17, § 
265.  
 
Ett förtydligande till reglementet föreligger; 
Med skrivningen ”Gemensamma projekt prioriteras” i reglementet avses andra 
utvecklingsgrupper. Tankarna bakom detta är att främja ortsövergripande samar-
beten och möjliggöra för ev. större projekt. Utvecklingsgrupperna uppmuntras 
dock naturligtvis att de samarbetar med övriga föreningar/motsvarande på orten, 
för att på bästa sätt tillvarata en bredd av idéer, initiativ och intressen. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2016-03-01 att förtydligandet ska delges utvecklings-
grupperna vid möte 2016-03-07. 
_____ 
 
 
 
 
10 
 
Övriga frågor 
 
Informeras om kommunstyrelsens beslut § 20/2016, avsiktsförklaring gällande 
en gemensam förstudie med Gästrike vatten om ett eventuellt samgående.  
 
Skolprestation måste uppmärksammas. Man har läst i dagstidningen om att Ös-
terbyskolan har gått till final i Furture City, en riksomfattande tävling för hög-
stadieelever där 12 skolor var nominerade. Informationen borde tydliggöras och 
publiceras på kommunens hemsida. 
 
Den 2 september 2016 är det kommundag för länets kommuner. Östhammars 
kommun håller i agendan. Aktiviteter kommer att läggas i Alunda, Gimo och 
Hargshamn. Koppling till Strömmingsfestivalen i Hargshamn är en punkt på 
agendan. 
 
Östhammars kommun kommer att ge ut inbjudan till dialog med kommunled-
ningen i april. Dialog kommer att genomföras på alla tätorter. 
 
Påminnelse lämnas om att utvecklingsgruppernas verksamhetsberättelse skulle 
vara Östhammars kommun tillhanda senast 1 mars 2016. Förlängd tid till 31 
mars ges. 
_____ 
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Ordförande avslutar mötet och tackar Alunda utvecklingsgrupp, tjänstemän och 
närvarande för ett väl arrangerat möte och för givande diskussioner. 
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