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 KALLELSE 
 
Nämnd Kommunfullmäktige 

 
Datum och tid 2017-02-14 Klockan 18:00 

 
Plats Frösåkersskolans matsal, Östhammar 

 
 Nr ÄRENDELISTA 
   
 1 Allmänhetens frågestund 

 
 2 Information 

 
 3 Förbundsordning Samordningsförbundet Uppsala län, antagande 

 
 4 Gemensam överförmyndarnämnd i Uppsala län, antagande av reglemente och avtal 

 
 5 Inköpspolicy, antagande 

 
 6 Ansökan om borgensåtagande för banklån 

 
 7 Gammelbyn 1:144, Östhammar, markanvisningsavtal, godkännande 

 
 8 Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 3, 2016 

 
 9 Svar på motion om belysning och hundlatrin längs Allévägen i Alunda 

 
 10 Svar på motion med förslag om åtgärder för att förbättra integrationsarbetet 

 
 11 Svar på motion om lärarassistent 

 
 12 Svar på motion om lärarlönelyftet 

 
 13 Valärenden 

 
 14 Anmälningsärenden 

 
 15 Medborgarförslag om att författa ett verktyg ”råd och riktlinjer för gestaltningen av det offent-

liga rummet i Östhammars kommun” 
 

 

 16 Interpellation till bygg- och miljönämndens ordförande 
 

 

 17 Motion om kommunens service och regeltillämpning 
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Sekreterare Inger Modig Lind 
  

Ordförande Jonas Svensson (S) 
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1 Dnr KS-2017-114 Dpl 912 
 
Allmänhetens frågestund 
 
Följande frågor har inkommit till allmänhetens frågestund. 
 
_____ 
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2 Dnr KS-2017-1 Dpl 904 
 
Information 
 
Handling P 
 
Aktuellt från strategienheten, slutförvarsfrågor, perioden 2017-01-01 - 2017-04-
25 föreligger. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
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3 Dnr KS-2016-965 Dpl 003 
 
Förbundsordning Samordningsförbundet Uppsala län, antagande 
 
Handling A 
 
Samordningsförbundets styrelse har fattat beslut om ett förslag till reviderad 
förbundsordning. En ny förbundsordning behöver antas av medlemmarnas full-
mäktige eller motsvarande. 
 
Styrelsen i Samordningsförbundet föreslår därför att det nya förslaget antas sen-
ast 31 mars 2017 i fullmäktige eller motsvarande hos medlemmarna. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-01-10 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreliggande förbunds-
ordning Samordningsförbundet Uppsala län att gälla från och med 2017-07-01. 
_____ 
 
I ärendet yttrar sig Lennart Owenius (M). 
 
Kommunstyrelsens förslag 2017-01-24 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förbundsordning 
för Samordningsförbundet Uppsala län att gälla från och med 2017-07-01. 
_____ 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2017-02-02 6 (25) 

 

  
 

4 Dnr KS-2017-46 Dpl 901 
 
Gemensam överförmyndarnämnd i Uppsala län, antagande av reglemente och 
avtal 
 
Handling B 1-4 
 
Heby, Håbo, Knivsta, Tierps, Uppsala, Älvkarleby samt Östhammar har över-
enskommit att samverka i en gemensam nämnd för överförmyndarfrågor. 
Enköpings kommun har hemställt om att få ingå i den gemensamma nämnden. 
 
Förslag till reglemente, förslag om en ny överenskommelse om samverkan samt 
förslag till avtal mellan den nuvarande gemensamma överförmyndarnämnden i 
Uppsala län och Enköpings kommun om samverkan om en gemensam överför-
myndarförvaltning för tiden 2017-05-01 – 2018-12-31 föreligger. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-01-17 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
Att under förutsättning att motsvarande beslut fatas i berörda kommuner, 
 

1. Bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Enköping, Heby, Håbo, 
Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammars kommuner, med 
Uppsala kommun som värdkommun, från och med den 1 januari 2019, 

2. Anta bifogat förslag till reglemente för den gemensamma överförmyn-
darnämnden, 

3. Anta bifogat förslag till avtal om samverkan, 
4. Överförmyndarnämnden i Uppsala län samt Enköpings kommun, för ti-

den 1 maj 2017 – 31 december 2108, samverkar om en gemensam över-
förmyndarförvaltning, samt  

5. Godkänna avtal om samverkan om en gemensam överförmyndarförvalt-
ning 

_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag 2017-01-24 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Att under förutsättning att motsvarande beslut fatas i berörda kommuner, 
 

1. Bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Enköping, Heby, 
Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammars kom-
muner, med Uppsala kommun som värdkommun, från och med den 
1 januari 2019, 

2. Anta bifogat förslag till reglemente för den gemensamma överför-
myndarnämnden, 
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3. Anta bifogat förslag till avtal om samverkan, 
4. Överförmyndarnämnden i Uppsala län samt Enköpings kommun, 

för tiden 1 maj 2017 – 31 december 2108, samverkar om en gemen-
sam överförmyndarförvaltning, samt  

5. Godkänna avtal om samverkan om en gemensam överförmyndar-
förvaltning 

_____ 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
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5 Dnr KS-2017-6 Dpl 003 
 
Inköpspolicy, antagande 
 
Handling C 
 
Inköpspolicyn är en politisk viljeyttring som styr tillhörande strategier, riktlinjer, 
regler och rutiner. Inköpsarbetet i Östhammars kommun ska bidra till att Kom-
munfullmäktiges prioriterade mål 2015-2018 uppfylls. Inköpspolicyn ska även 
stödja och främja andra antagna styrdokument, såsom Östhammars kommuns 
tillväxtstrategi, Östhammars kommuns policy för hållbar utveckling och Miljö-
mål för Östhammars kommun 2016-2018 m.fl. 
 
Upphandlingsstrateg Emmelie Rova föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Inköpspolicyn justeras med att Östhammars kommun i sina upphandlingar ska 
ställa krav på att anställdas arbets- och anställningsvillkor är i nivå med svenska 
kollektivavtal. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-01-10 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreliggande Inköpspo-
licy. 
_____ 
 
Reviderad inköpspolicy föreligger. 
 
I ärendet yttrar sig Lena Hagman (KD), Kerstin Dreborg (MP) och Jonas Svens-
son (S). 
 
Kommunstyrelsens förslag 2017-01-24 
 
Inköpspolicy för Östhammars kommun antas. 
_____ 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
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6 Dnr KS-2016-699 Dpl 045 
 
Ansökan om borgensåtagande för banklån 
 
Handling D 1-4 
 
Östhammars kommun har fått en ansökan om ett borgensåtagande från Öre-
grunds båtklubb i samband med en nybyggnation av maskinhall planerad att 
byggas 2017-2018 i Öregrund. 
 
För att Öregrunds båtklubb ska få bra finansieringsvillkor hos banken krävs att 
kommunen står som borgen för lånefinansiering på max. 1,3 mnkr.  
 
Arbetsutskottets beslut 2016-11-22 
 
Ärendet utgår för fortsatt beredning. 
_____ 
 
Kompletterande uppgifter till ansökan daterat 2016-11-28 och 2017-01-03 samt 
lednings- och verksamhetsstöds skrivelse 2017-01-04 föreligger. 
 
Chefsekonom Gilbert Klerks föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-01-17 
 

• Östhammars kommun står borgen för 1,3 mnkr för nybyggnation av ma-
skinhall i Öregrund t.o.m. år 2023. Borgensåtagandet minskar i takt med 
att huvudfordran amorteras. 

• Nytt beslut om borgensåtagande sker senast verksamhetsår 2022. 
• Vid längre borgensåtagande än 6 år begärs en realsäkerhet i form av 

pantbrev i fast egendom. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag 2017-01-24 
 
• Östhammars kommun står borgen för 1,3 mnkr för nybyggnation av 

maskinhall i Öregrund t.o.m. år 2023. Borgensåtagandet minskar i 
takt med att huvudfordran amorteras. 

• Nytt beslut om borgensåtagande sker senast verksamhetsår 2022. 
• Vid längre borgensåtagande än 6 år begärs en realsäkerhet i form av 

pantbrev i fast egendom. 
_____ 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
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7 Dnr KS-2016-425 Dpl 216 
 
Gammelbyn 1:144, Östhammar, markanvisningsavtal, godkännande 
 
Handling E 
 
JGEW Bostad AB önskar markanvisningsavtal på fastigheten Gammelbyn 
1:144. Området ligger inom detaljplan 1:99 Kristinelund i Östhammar. På områ-
det ämnar JGEW Bostad AB att uppföra hyreshus. Området är 6368 m2. 
 
Mark o exploateringssamordnare Torsten Blomé föredrar ärendet. Teknisk chef 
Annila Bexelius medverkar. 
 
Arbetsutskottets förslag 2016-12-20 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna föreliggande markan-
visningsavtal avseende fastigheten Gammelbyn 1:144. 
_____ 
 
Annila Bexelius föredrar ärendet. 
 
I ärendet yttrar sig Lars O Holmgren (BOA). 
 
Kommunstyrelsens förslag 2017-01-24 
 
Markanvisningsavtal för fastigheten Gammelbyn 1:144 godkänns.  
_____ 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
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8 Dnr KS-2016-525 Dpl 701 
 Dnr SN-2016-152 Dpl 701 
 
Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 3, 2016 
 
Handling F 
 
Redovisas statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § 
Socialtjänstlagen (SoL) och 9 § Lagen om stöd och service till vissa funktions-
hindrade (LSS) under perioden 160701-160930. Rapporten överlämnas till 
kommunfullmäktige i enlighet med 16 kap. 6 h § respektive 28 h § LSS. 
 
Socialnämndens beslut 2016-11-29 
 
Socialnämnen överlämnar statistikrapporten till kommunfullmäktige. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut 2017-01-24 
 
Kommunstyrelsen har tagit del av statistikrapport av ej verkställda gyn-
nande beslut enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL) och 9 § Lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) under perioden 2016-07-01 – 
2016-09-30. 
 
Statistikrapporten överlämnas till kommunfullmäktige. 
_____ 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
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9 Dnr KS-2016-730 Dpl 913 
 
Svar på motion från Joakim Andersson (SD) om belysning och hundlatrin längs 
Allévägen i Alunda 
 
Handling G 1-2 
 
Joakim Andersson (SD) lämnar in en motion daterad 2016-09-27 om belysning 
och hundlatrin längs Allévägen i Alunda. 
  
Sverigedemokraterna yrkar på att  
 

• Kommunen verkar för att belysning längs Allévägen vid Alunda kyrka 
uppförs 

• Kommunen verkar för att hundlatriner längs Allévägen vid Alunda kyrka 
uppförs 

 
Ordförande frågar om motionen får väckas. 
 
I ärendet yttrar sig Joakim Andersson (SD). 
 
Kommunfullmäktiges beslut2016-09-27 
 
Motionen får väckas. 
 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
_____ 
 
Tekniska utskottets beslut 2016-11-30 
 
Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen att motionen besvaras i enlighet 
med tekniska kontorets yttrande. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag 2017-01-24 
 
Motionen besvaras i enlighet med yttrande från tekniska förvaltningen. 
 
Motionen anses härmed besvarad. 
_____ 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
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10 Dnr KS-2016-724 Dpl 913 
 
Svar på motion från Lena Hagman (KD) med förslag om åtgärder för att för-
bättra integrationsarbetet 
 
Handling H 1-3 
 
I motion daterad 2016-09-27 från Lena Hagman (KD) med förslag om åtgärder 
för att förbättra integrationsarbetet föreslås att det inrättas särskilda vårdservice-
team i syfte att underlätta den enskildes integrering i det svenska samhället. 
 
Ordförande frågar om motionen får väckas. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-27 
 
Motionen får väckas. 
 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
_____ 
 
Socialnämndens beslut 2016-11-23 
 
Socialnämnden anser att motionens syfte uppfylls på andra sätt i enlighet med 
föreliggande tjänsteutlåtande. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
_____ 
 
Kommunledningsförvaltningens skrivelse 2016-12-05 föreligger. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-01-10 
 
Motionen avslås med hänvisning till socialnämndens beslut 2016-11-23 samt 
kommunledningsförvaltningens yttrande, daterat 2016-12-05. 
 
Motionen anses härmed besvarad. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag 2017-01-24 
 
Motionen avslås med hänvisning till socialnämndens beslut 2016-11-23 samt 
kommunledningsförvaltningens yttrande, daterat 2016-12-05. 
 
_____ 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
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11  Dnr KS-2016-683 Dpl 913 
 
Svar på motion från Christer Bohlin (L) om lärarassistent 
 
Handling I 1-2 
 
Christer Bohlin (L) har lämnat in en motion daterad 2016-09-08 om lärarassi-
stenter. 
 
Liberalerna yrkar på att  
 

• det i Östhammars kommun anställs lärarassistenter vid kommunens sko-
lor 

 
Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-27 
 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-11-24 
 
Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det 
till kommunstyrelsen. 
_____ 
 
Arbetsutskottets förslag2017-01-10 
 
Motionen avslås med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande, 
daterat 2016-11-24. 
 
Motionen anses härmed besvarad. 
_____ 
 
Kommunstyrelens förslag 2017-01-24 
 
Motionen avslås med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens ytt-
rande, daterat 2016-11-24. 
_____ 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
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12 Dnr KS-2016-684 Dpl 913 
 
Svar på motion från Christer Bohlin (L) om lärarlönelyftet 
 
Handling J 1-2 
 
Christer Bohlin (L) har lämnat in en motion daterad 2016-09-08 om lärarlönelyf-
tet. 
  
Liberalerna yrkar på att  
 

• lärarlönelyftet blir permanent för de lärare som erhåller detta lyft hösten 
2016 

• Barn- och utbildningsnämnden tillförs motsvarande belopp i kommande 
budgetar om staten mot förmodan drar tillbaka medlen för denna satsning 

 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-09-27 
 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-11-24 
 
Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det 
till kommunstyrelsen. 
_____ 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-01-10 
 
Motionen avslås med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande, 
daterat 2016-11-24. 
 
Motionen anses härmed besvarad. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag 2017-01-24 
 
Motionen avslås med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens ytt-
rande, daterat 2016-11-24. 
_____ 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
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13 a) Dnr KS-2017-60 Dpl 911 
 
Valärende, entledigande från politiska uppdrag 
 
Lisa Landberg (C) begär i skrivelse 2017-01-13 entledigande från uppdragen 
som  

• Ersättare i Hargshamns AB 
• Ersättare i Östhammarshems styrelse 
• Ersättare i kommunstyrelsen 

 
Kommunfullmäktiges beslut 
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13 b) Dnr KS-2016-734 Dpl 911 
 
Valärende, ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 
 
Länsstyrelsen i Uppsala län meddelar i beslut 2016-12-20 att Thomas Ohlström 
(S) är ny ersättare i kommunfullmäktige efter Annica Skönstrand (S). 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
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14 a) Dnr KS-2016-877 Dpl 007 
 
Anmälningsärende, Revisionsrapport, Styrning, ledning och beslutsprocessen 
avseende viktigare kommunfullmäktigebeslut, yttrande 
 
Handling K 1-2 
 
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en gransk-
ning av styrningen, ledningen och beslutsprocessen avseende viktigare kommun-
fullmäktigebeslut. Granskningen ingår i revisionsplanen för år 2016. 
 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen har ett till-
förlitligt system för verkställighet av beslut från kommunfullmäktige. Revisorer-
nas bedömning är att det finns rutiner för hantering av ärenden från kommun-
fullmäktige och kommunstyrelsen. 
 
Utifrån genomförd granskning som omfattar analys av utvalda beslut, intervjuer 
samt dokumentationsstudier ser revisorerna några utvecklingsområden. 
Revisorerna rekommenderar att: 

• En dokumenterad rutin för hur ett ärende bereds i ärendehanteringssy-
stemet tas fram 

• Internkontrollplanen kompletteras med hur den ska följas upp och när 
uppföljning ska ske 

• Man inför krav på återrapporteringstid avseende ärenden/uppdrag för 
kommunfullmäktige 

 
Yttrande över rapporten ska vara revisionen tillhanda senast den 28 februari 
2017. 
 
Kommunjurist Inger Modig Lind föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-01-17 
 
Revisionsrapporten besvaras i enlighet med yttrande från kommunledningskon-
toret daterad 2016-12-28. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut 2017-01-24 
 
Revisionsrapporten besvaras i enlighet med yttrande från kommunled-
ningskontoret daterad 2016-12-28. (Bilaga 6). 
 
Ärendet anmäls till kommunfullmäktige. 
_____ 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
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14 b) Dnr KS-2017-35 Dpl 308 
 Dnr BUN-2016-107 Dpl 308 
 
Anmälningsärenden, taxa för uthyrning av skolans lokaler 2017 
 
Handling L 
 
Kommunfullmäktige har delegerat till barn- och utbildningsnämnden att årligen 
fastställa taxor vid uthyrning av skolans lokaler, och att taxorna revideras med 
samma uppräkning som barn- och utbildningsnämndens lokaler i samband med 
fastställande av nämndens årliga budgetram. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-12-15 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bestämmelser och avgifter vid uthyr-
ning av skol- och barnomsorgslokaler för 2017 fastställs i enlighet med förslag 
daterat 2016-12-15. 
_____ 
 
Barn- och utbildningschef Lisbeth Bodén föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets beslut 2017-01-17 
 
Arbetsutskottet har tagit del av informationen och överlämnar densamma till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut 2017-01-24 
 
Kommunstyrelsen har tagit del av anmälningsärende avseende taxa för ut-
hyrning av skolans lokaler 2017. 
 
Ärendet anmäls till kommunfullmäktige. 
_____ 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
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15 Dnr KS-2017-58 Dpl 915 
 
Medborgarförslag om att författa ett verktyg ”råd och riktlinjer för gestaltningen 
av det offentliga rummet i Östhammars kommun” 
 
Handling M 
 
I medborgarförslag daterat 2017-01-03 förslås att det tillsätts en grupp kloka 
personer med uppdrag att författa ett verktyg ”råd och riktlinjer för gestaltningen 
av det offentliga rummet i Östhammars kommun” för ett gemensamt rådgivande 
regelverk för såväl bygg- och miljöförvaltningen, tekniska förvaltningen och 
kultur- och fritidsförvaltningen. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
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16 Dnr KS-2017-112 Dpl 914 
 
Interpellation till bygg- och miljönämndens ordförande 
 
Handling N 
 
Allan Kruukka (M) ställer i interpellation till bygg- och miljönämndens ordfö-
rande Tomas Bendiksen (S) frågor refererade till kommunfullmäktiges samman-
träde 2016-12-13 och antagande av timtaxa för handläggning enligt Miljöbalken. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
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17 Dnr KS-2017-111 Dpl 915 
 
Motion från Allan Kruukka (M) om kommunens service och regeltillämpning 
 
Handling O 
 
Allan Kruukka (M) har inkommit med en motion om kommunens service och 
regeltillämpning med hänvisning till den av Svenskt näringsliv årliga genom-
förda rankingen av Företagsklimatet och anger två av de mest besvärande para-
metrarna som försämrats. 
 
Motionären yrkar att  

• det utreds varför resultatet för dessa parametrar är så dåligt och sjun-
kande 

• återkomma med konkreta åtgärder för en radikal förbättring  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
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Ärendelista hos kommunfullmäktige  
 
Östhammars kommunfullmäktige kallas att sammanträda 14 februari 2017,  
kl. 18:00 i Frösåkersskolans matsal, Östhammar för behandling av nedanstående 
ärenden. 
 
  
1 Allmänhetens frågestund 

 
2 Information 

 
3 Förbundsordning Samordningsförbundet Uppsala län, an-

tagande 
 

4 Gemensam överförmyndarnämnd i Uppsala län, antagande 
av reglemente och avtal 
 

5 Inköpspolicy, antagande 
 

6 Ansökan om borgensåtagande för banklån 
 

7 Gammelbyn 1:144, Östhammar, markanvisningsavtal, 
godkännande 
 

8 Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 
3, 2016 
 

9 Svar på motion om belysning och hundlatrin längs Allévä-
gen i Alunda 
 

10 Svar på motion med förslag om åtgärder för att förbättra 
integrationsarbetet 
 

11 Svar på motion om lärarassistent 
 

12 Svar på motion om lärarlönelyftet 
 

13 Valärenden 
 

14 Anmälningsärenden 
 

15 Medborgarförslag om att författa ett verktyg ”råd och rikt-
linjer för gestaltningen av det offentliga rummet i Öst-
hammars kommun” 
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16 Interpellation till bygg- och miljönämndens ordförande 
 

17 Motion om kommunens service och regeltillämpning 
 

Östhammar 2017-02-02 
 
Jonas Svensson/Kommunfullmäktiges ordförande 
Inger Modig Lind/Kommunfullmäktiges sekreterare 
_____ 
 
 
 
 
 
Välkommen till kommunfullmäktiges 
sida, www.osthammar.se/sv/organisation/namnd/kommunfullmaktige/ 
Här finns handlingar till sammanträdet samt länk till webb-TV sändningen.  
Handlingar finns även vid sammanträdestillfället i sammanträdeslokalen. 
 
Allmänhetens frågestund hålls klockan 18.15 under högst 45 minuter. Frågor 
inlämnas till lednings- och verksamhetsstöd senast 6 dagar innan sammanträde. 
Frågorna får inte gälla myndighetsutövning mot enskild.  
 
Frågan ska vara kortfattad och bör helst nedtecknas på särskilt underlag som 
finns att tillgå på kommunens hemsida och på kommunkontoret. 
 
Ordföranden avgör efter samråd med vice ordförandena om en fråga får ställas, i 
vilken ordning de ska behandlas och vem som har att besvara frågan om det inte 
framgår av frågan. 
 
Ordföranden läser upp frågan vid kommunfullmäktiges sammanträde. Frågestäl-
laren ska vara närvarande vid det sammanträde där frågan ställs och besvaras. 
Frågeställaren bereds möjlighet att yttra sig under frågestunden. Svaret ska vara 
kortfattat.  
 
Debattinlägg av fullmäktiges ledamöter får inte förekomma under frågestunden. 
 
Allmänheten hälsas välkommen till sammanträdet. 
 
  

http://www.osthammar.se/sv/organisation/namnd/kommunfullmaktige/
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Information till ledamöter, ersättare, massmedia & publik 
 
 

Kaffe/the/förtäring 
 
Förtroendevalda erhåller kostnadsfritt kaffe & the i samband med kommunfull-
mäktiges sammanträden (KS § 252/2013). 
 
 
Strömförsörjning 
 
Ett tips till dig som vill ha med sig sin dator och jobba från ”arbetsrummet” -  
se till att ha den fulladdad.  
I övrigt finns det skarvsladdar att låna av värd/värdinna på plats. 
 
 
Uppkoppling till nätverk 
 
I sammanträdeslokalen finns tillgång till trådlöst nätverk för datorer som är an-
slutna till Domänen Osthammar. 
 
 
Ärendelista 
 
Vid entrén finns ärendelista och tillhörande handling framlagda i några få exem-
plar som är avsedda för massmedia & publik. 
 
Kommunfullmäktiges ledamöter & ersättare hälsas välkomna in i ”arbets-
rummet”. 
 
 
Placering i lokalen 
 
I sammanträdeslokalen gäller partimärkt placering för tjänstgörande och märkt 
placering för Massmedia. I lokalens bakre del finns sittplatser för icke tjänstgö-
rande ersättare och besökande publik. 
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Aktuellt från strategienheten, slutförvarsfrågor 
Rapport till KF 2017-02-14 

Perioden 2017-01-01 - 2017-04-25 

Den 16 mars 2011 lämnade SKB in ansökan enligt miljöbalken och kärntekniklagen om att 
får bygga och driva ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark till mark- och 
miljödomstolen i Nacka respektive Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). 
Alla ansökningshandlingar, som inte är belagda med sekretess (t ex det fysiska skyddet runt 
anläggningen), kan du läsa om du följer följande länk hos SSM: 
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Allmanhet/slutforvar/Ansokningarna/Ansokan-om-
slutforvar/ 
samt hos mark- och miljödomstolen:  
http://www.nackatingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Uppmarksammade-mal/Ansokan-om-
slutforvar-for-anvant-karnbransle-mm/ 
Här kan man också hitta remissinstansers yttranden över kompletteringsbehov och SKB:s 
bemötande av desamma. 
19 december 2014 lämnade SKB in ansökan enligt miljöbalken och kärntekniklagen om att 
bygga ut slutförvaret för låg- och medelaktivt driftavfall, SFR. 
Ansökningshandlingarna finns att tillgå på SKB:s hemsida: 
http://www.skb.se/projekt-for-framtiden/karnbransleforvaret/vara-ansokningar/ 

Ansökningar om slutförvar 
Den 17 oktober inkom SKB med svar till Mark- och miljödomstolen på remissinstansernas 
synpunkter i sak rörande slutförvaret för använt kärnbränsle. Dessa har nu skickats ut på 
remiss av domstolen till bland annat Östhammars kommun med sista svarsdag 2017-02-14. 
Huvudförhandling förväntas kunna genomföras som tidigast med start i september 2017 enligt 
beslut från Mark- och miljödomstolen. Ny tidplan kommer att tas fram efter det att motparter 
(Östhammars kommun är en av dessa) fått tillfälle att yttra sig över sambandet mellan de fyra 
olika prövningarna i Forsmarksområdet (kärnbränsleförvaret, utbyggnation av SFR, utökad 
hamnverksamhet samt artskyddsdispens) samt eventuellt behov av samprövning av två eller 
fler av prövningarna samt SKB gets tillfälle att bemöta dessa synpunkter. Synpunkter ska ha 
inkommit till domstolen senast den 14februari. 
Yttranden över de båda remisserna behandlades på Kommunstyrelsens sammanträde den 24 
januari. 

Efter den 29 januari har miljöorganisationer inte längre möjlighet att söka medel från 
kärnavfallsfonden för att arbeta med frågeställningar gällande slutförvaring av använt 
kärnbränsle. Istället finns möjlighet att söka medel via Naturvårdsverket enligt följande 
(Regeringsbeslut I:12, 2016-12-20, Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende 
Naturvårdsverket, sid. 11 ap.6 Bidrag till ideella miljöorganisationer punkt 3): ”Högst 2 500 
000 kronor ska användas för bidrag till ideella miljöorganisationers insatser i samband med 
frågor om lokalisering av anläggningar för hantering och slutförvaring av använt 
kärnbränsle.” 

Information 
SSM har i en tillsynsrapport från den 25 november 2016 riktat kritik mot SKB angående hur 
chefer i sitt ledarskap påverkar säkerhetsarbetet i organisationen. 

SKB lämnade den 9 januari in sin återkommande beräkning av kostnaderna för att ta hand om 
det radioaktiva avfallet från de svenska kärnkraftverken, Plan 2016, till SSM.  
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Göran Enander, landshövding i Uppsala län, har varit på besök i Östhammars kommun. Under 
besöket informerade Barbro Andersson Öhrn och Marie Berggren om kommunens arbete med 
slutförvarsfrågan. 
 
ÖSOS-möte mellan Östhammars och Oskarshamns kommuner ägde rum onsdagen den 18 
januari. Under mötet diskuterades bland annat yttrande till mark- och miljödomstolen 
angående samlad prövning av ansökningar rörande slutförvaring av radioaktivt avfall samt 
förberedelser inför kommande huvudförhandling i mark- och miljödomstolen. 
 
Johanna Yngve Törnqvist har deltagit i OECD/NEAs workshop om steakholder involvement 
in nuclear decision making 17-19 januari och hållit i en presentation tillsammans med SKB 
och SSM med rubriken Sweden: a case study med fokus på tid, kompetens och utmaningar. 
 
Den 2 februari anordnade referensgruppen ett öppet möte om SKBs grönlandsprojekt i 
biografen i Öregrund. 
 
Den 16 februari anordnar Referensgruppen ett öppet möte om fjärde generationens 
kärnkraftverk i Equmeniakyrkan i Östhammar, kl. 18:00-20:00 
 
Den 23 mars anordnar Referensgruppen ett öppet möte om jordbävningar. 
 
Den 13 december lanserades kommunens nya slutförvarsportal slutforvarforsmark.se Titta 
gärna in där regelbundet, sidan uppdateras med ny information kontinuerligt. 
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