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Tillkommande ärenden 
 
16 e) Valärende, Entledigande av Sören Axelsson (LPO) som ledamot från 
kommunfullmäktige och som ersättare från valberedningen. 
18a-b Medborgarförslag angående sopsortering på Olandsskolan 
19. Medborgarförslag angående utbyggnad/ombyggnad, Alundabadet 
20. Medborgarförslag angående Social hållbarhet Alunda 
21. Medborgarförslag angående maten i Olandsskolan 
22. Medborgarförslag om värme och miljöbesparing 
23. Medborgarförslag om färskvattenförbrukning och möjliga besparingar 
_____ 
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§ 66 Dnr KS-2017-114 Dpl 912 
 
Allmänhetens frågestund 
 
Följande frågor har inkommit till allmänhetens frågestund. 
 
1) 
 
Kaj Furälv 
 
Under ungefär under 2,5 till 3 års tid så har jag varit i kontakt med olika befatt-
ningshavare på Östhammars kommun om hemsidan- 
Bland annat så har jag påpekat att öppettiderna inte anslås för alla adresser det 
finns inte bibliotekens öppettider där det finns öppettider för bad, återvinning 
och gym. Varför finns inte biblioteketens öppettider på samma ställe? 
Jag utnyttjar ofta bibliotekens datorer och ibland uppträder det fel på några stäl-
len. De fungera inte som de ska. Det har jag talat om för den tjänstgörande bibli-
otekaren. (För övrigt så måste jag säga att de ger alltid en god service) och de 
känner också en maktlöshet över att de inte kan påverka. 
Vad jag vill veta: 
Varför tar det över 6 månader, och fortfarande inte åtgärdat, för att den som har 
han om kommunens datorer inte har gjort SKIT, ursäkta språket, men jag undrar 
om det inte finns skäl att använda lite kraftspråk. 
De åtgärder som jag efterfrågar kan, om det finns befattningshavare som kan sitt 
jobb så behövs det bara några knapptryckningar eller ett besök vid terminalen 
för att fixa det. Om den som har hand om det inte kan fixa det så utlys hens 
tjänst. 
 
Frågan besvaras av kultur och fritidsnämndens ordförande Jonas Lennström (S). 
 
Frågan anses härmed besvarad. 
______  
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§ 67 Dnr KS-2017-1 Dpl 904 
 
Information 
 
Aktuellt från strategienheten, slutförvarsfrågor, perioden 2017-04-25 – 2017-06-
30 redovisas. 
 
Jacob Spangenberg (C) informerar om kommande huvudförhandling i mark- och 
miljödomstolen och om villkårsrådet som förbereder inför huvudförhandlingen. 
 
Kerstin Björck-Jansson (C) informerar om genomförd medborgarskapsceremoni 
på nationaldagen den 6 juni 2017. Ceremonin ägde rum på hembygdsgården i 
Östhammar. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige har tagit del av aktuellt från strategienheten, slutför-
varsfrågor, perioden 2017-04-25 – 2017-06-30 samt av information från 
Jacob Spangenberg (C) och Kerstin Björck-Jansson (C). 
_____ 
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§ 68 Dnr KS-2017-6 Dpl 003 
 
Inköpspolicy för Östhammars kommun, antagande 
 
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 Drakborg (MP) och Jonas 
Svensson (S). 
 
Kommunstyrelsens förslag 2017-01-24 
 
Inköpspolicy för Östhammars kommun antas. 
_____ 
 
Yrkande 
 
Jacob Spangenberg (C) med bifall av Lena Hagman (KD) och Pär-Olof Olsson 
(M) yrkar på att ärendet återremitteras för fortsatt beredning av kommunstyrel-
sen. Avsikten är att inhämta synpunkter från näringslivets organisationer innan 
ärendet slutbehandlas. 
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Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller återremitte-
ras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-14 
 
Ärendet återremitteras för fortsatt beredning av kommunstyrelsen. Avsikten är 
att inhämta synpunkter från näringslivets organisationer innan ärendet slutbe-
handlas. 
_____ 
 
Arbetsutskottets beslut 2017-02-21 
 
Inköpspolicyn remitteras till näringslivets organisationer och dess lokala företrä-
dare, för synpunkter. 
 
Policyn ska behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde 2017-04-25. 
_____ 
 
Strategienhetens yttrande föreligger. 
 
Upphandlingsstrateg Emmelie Rova föredrar ärendet. Chef för strategienheten 
Marie Berggren medverkar. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-05-16 
 
Förliggande inköpspolicy för Östhammars kommun antas. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag 2017-05-30 
 
Inköpspolicy för Östhammars kommun antas. 
_____ 
 
Yrkande 
 
Margareta Widén Berggren (S) med bifall av Åsa Lindstrand (-) yrkar att texten i 
inköpspolicyn under rubriken Sociala villkor justeras till; ”att Östhammars 
kommun i sina upphandlingar ska ställa krav på att anställdas arbets- och an-
ställningsvillkor är i nivå med svenska kollektivavtal och lagar” 
 
Pär-Olof Olsson (M) yrkar att den skrivning som står i handlingarna till kom-
munfullmäktige ska kvarstå. 
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Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Inköpspolicy för Östhammars kommun antas med den skrivning som Mar-
gareta Widén Berggren (S) m fl. yrkat på. (Bilaga 1.). 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges: 
Samtliga förvaltningar 
Samtliga enheter under kommunstyrelsen 
Upphandlingsstrateg 
Webbredaktionen 
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§ 69 Dnr KS-2017-306 Dpl 901 
 
Avtal avseende gemensam räddningsnämnd, utvärdering och beslut om fortsatt 
samarbete 
KS-2014-132, Dpl 001 
 
I samband med kommunfullmäktiges beslut § 15/2014 i frågan om vem som 
skulle vara arbetsgivare för de som arbetar med brandförsvar/räddningstjänst i 
Östhammars beslutades att 
 

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

 
• Östhammars kommun ska initiera en sådan utvärdering tillsammans med 

de två övriga ägarna Uppsala- och Tierps kommuner samt att 
 

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

 
Informeras att en utvärdering är upprättad. Ett öppet möte ska hållas för allmän-
heten. 
 
Arbetsutskottets beslut 2017-04-04 
 
Östhammars kommun bjuder in till öppet möte för allmänheten 2017-05-09 eller 
2017-05-10, kl. 18:00 i Östhammar.  
 
Ordförande, vice ordförande, ordinarie och ersättare i räddningsnämnden samt 
räddningschef Anders Ahlström inbjuds att medverka. 
 
Ärendet ska behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16, kommun-
styrelsen 2017-05-30 och i kommunfullmäktige 2017-06-13. 
_____ 
 
Öppet möte för allmänheten hölls 2017-05-09 i Frösåkersskolans matsal. 
 
Utvärdering och samverkansavtal om gemensam räddningsnämnde och rädd-
ningstjänstorganisation i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner föreligger. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-05-16 
 
Räddningstjänstsamverkan i Uppsala Brandförsvar, mellan Uppsala, Tierp och 
Östhammars kommuner har utvärderats, i enlighet med förslag från de tre med-
verkande kommunerna.  
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I rapporten från PWC från april 2017 framgår att de tre ägarkommunerna är 
mycket nöjda med det rådande samarbetet. Verksamheten har funnit sina former 
och med hög kvalitet och god effektivitet, levererat sina tjänster till medborgarna 
i kommunerna.  
 
Östhammars kommun beslutar om att fortsätta samarbetet i enlighet med rå-
dande räddningstjänst avtal. 
_____ 
 
Yrkande 
 
Lars O Holmgren (BOA) yrkar på att ärendet ska återremitteras. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller återremitte-
ras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Kommunstyrelsens förslag 2017-05-30 
 
Räddningstjänstsamverkan i Uppsala Brandförsvar, mellan Uppsala, Tierp och 
Östhammars kommuner har utvärderats, i enlighet med förslag från de tre med-
verkande kommunerna.  
 
I rapporten från PWC från april 2017 framgår att de tre ägarkommunerna är 
mycket nöjda med det rådande samarbetet. Verksamheten har funnit sina former 
och med hög kvalitet och god effektivitet, levererat sina tjänster till medborgarna 
i kommunerna.  
 
Östhammars kommun beslutar om att fortsätta samarbetet i enlighet med rå-
dande räddningstjänst avtal. 
_____ 
 
Yrkanden 
 
Ingemar Adén (BOA) yrkar på att ärendet ska återremitteras med anledning av 
att utvärderingen bör göras om. 
 
Jacob Spangenberg (C) yrkar avslag på Ingemar Adéns (BOA) återremissyr-
kande. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitte-
ras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
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Yrkande 
 
Margareta Widén Berggren (S), Jacob Spangenberg (C) och Pär-Olof Olsson 
(M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Räddningstjänstsamverkan i Uppsala Brandförsvar, mellan Uppsala, Tierp 
och Östhammars kommuner har utvärderats, i enlighet med förslag från de 
tre medverkande kommunerna.  
 
I rapporten från PWC från april 2017 framgår att de tre ägarkommunerna 
är mycket nöjda med det rådande samarbetet. Verksamheten har funnit 
sina former och med hög kvalitet och god effektivitet, levererat sina tjänster 
till medborgarna i kommunerna. (Bilaga 2 a). 
 
Östhammars kommun beslutar om att fortsätta samarbetet i enlighet med 
rådande räddningstjänst avtal. (Bilaga 2 b). 
 
Ingemar Adén (BOA) och Lars O Holmgren (BOA) reserverar sig mot be-
slutet till förmån för Ingemar Adéns (BOA) återremissyrkande. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges: 
Räddningsnämnden 
Räddningschef, Anders Ahlström 
Tierps kommun 
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§ 70 Dnr KS-2017-424 Dpl 042 
 
Gemensam Överförmyndarnämnd, årsbokslut, revisionsberättelse 2016 samt 
beviljande av ansvarsfrihet 
 
Årsbokslut 2016 för den gemensamma överförmyndarnämnden föreligger. 
Revisionsberättelsen är inte färdig för behandling ännu. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-05-16 
 
Kommunstyrelsen har tagit del av årsbokslut 2016 för den gemensamma över-
förmyndarnämnden. 
 
Årsbokslut 2016 överlämnas till kommunfullmäktige. 
_____ 
 
Granskning av bokslut per 2016-12-31 för den gemensamma överförmyndar-
nämnden föreligger. Revisionsberättelsen är inte färdig ännu. 
 
Kommunstyreslens beslut 
 
Revisionsberättelse samt beviljande av ansvarsfrihet behandlas på kommunfull-
mäktiges sammanträde 2017-06-13. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag 2017-05-30 
 
Årsbokslut 2016 för gemensam överförmyndarnämnd godkänns. 
_____ 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Årsbokslut 2016 för gemensam överförmyndarnämnd godkänns. (Bilaga 3). 
Ledamöter och ersättare från Östhammars kommun beviljas ansvarsfrihet. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Överförmyndarnämnden 
Lednings- och verksamhetsstöd 
Revisionen  
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§ 71 Dnr KS-2017-196 Dpl 042 
 
Gemensam Räddningsnämnd, årsbokslut, revisionsberättelse 2016 samt bevil-
jande av ansvarsfrihet 
 
Årsbokslut 2016 för den gemensamma räddningsnämnden föreligger. 
Revisionsberättelsen är inte färdig för behandling ännu. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-05-16 
 
Kommunstyrelsen har tagit del av årsbokslut 2016 för den gemensamma rädd-
ningsnämnden. 
 
Årsbokslut 2016 överlämnas till kommunfullmäktige. 
_____ 
 
Granskning av bokslut per 2016-12-31 för den gemensamma räddningsnämnden 
föreligger. Revisionsberättelsen är inte färdig ännu. 
 
Kommunstyreslens beslut 
 
Revisionsberättelse samt beviljande av ansvarsfrihet behandlas på kommunfull-
mäktiges sammanträde 2017-06-13. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag 2017-05-30 
 
Årsbokslut 2016 för gemensam räddningsnämnd godkänns. 
_____ 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige har tagit del av årsbokslut 2016 .(Bilaga 4). 
 
Förtroendevalda i räddningsnämnden från Östhammars kommun beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 
 
Margareta Widén Berggren (S) och Anna-Lena Söderblom (M) deltar ej i 
beslutet. 
____ 
 
 
 
Delges: 
Räddningsnämnden 
Lednings- och verksamhetsstöd 
Revisionen  
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§ 72 Dnr KS-2017-425 Dpl 042 
 
Samordningsförbundet, årsbokslut, revisionsberättelse 2016 samt beviljande av 
ansvarsfrihet 
 
Årsbokslut och revisionsberättelse 2016 för samordningsförbundet föreligger. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-05-16 
 
Kommunstyrelsen har tagit del av årsbokslut 2016 för samordningsförbundet. 
 
Årsbokslut 2016 överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för samordningsförbundet. 
 
Revisionsberättelse 2016 överlämnas till kommunfullmäktige. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag 2017-05-30 
 
Årsbokslut 2016 för samordningsförbundet godkänns. 
 
Ledamöter och ersättare i samordningsförbundet från Östhammars kommun be-
viljas ansvarfrihet. 
_____ 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige har tagit del av årsbokslut 2016. (Bilaga 5). 
 
Förtroendevalda från Östhammars kommun beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2016. 
 
Kerstin Björck-Jansson (C) och Pär-Olof Olsson (M) deltar ej i beslut i 
ärendet. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
Delges: 
Samordningsförbundet 
Lednings- och verksamhetsstöd 
Revisionen 
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§ 73  Dnr KS-2017-426 Dpl 042 
 
Stiftelsen Östhammarshem, årsbokslut, revisionsberättelse 2016 samt beviljande 
av ansvarsfrihet 
 
Årsbokslut och revisionsberättelse 2016 för Stiftelsen Östhammarshem förelig-
ger. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-05-16 
 
Kommunstyrelsen har tagit del av årsbokslut 2016 för Stiftelsen Östhammars-
hem. 
 
Årsbokslut 2016 överlämnas till kommunfullmäktige. 
 
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för Stiftelsen Östhammarshem. 
 
Revisionsberättelse 2016 överlämnas till kommunfullmäktige. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag 2017-05-30 
 
Årsbokslut 2016 för Stiftelsen Östhammarshem godkänns. 
 
Ledamöter och ersättare i stiftelsen Östhammarshem beviljas ansvarsfrihet. 
 
Bertil Alm (C) och Lisa Norén (S) deltar ej i handläggningen av ärendet på 
grund av jäv. 
_____ 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Resultat och balansräkningen fastställs och vinstmedlen disponeras enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen. (Bilaga 6). 
 
Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 
 
Ledamöter i Stiftelsen Östhammarshem Örjan Mattsson (S), Margareta 
Widén Berggren (S), Lisa Norén (S), Ingvar Skönstrand (S), Bertil Alm (C) 
och Allan Kruukka (M) deltar ej i beslutet. 
_____ 
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Delges: 
Stiftelsen Östhammarshem 
Lednings- och verksamhetsstöd 
Revisionen  
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§ 74  Dnr KS-2017-427 Dpl 042 
 
Regionförbundet Uppsala län, årsredovisning, revisionsberättelse 2016, bevil-
jande av ansvarsfrihet samt godkännande av likvidering 
 
Årsbokslut och revisionsberättelse 2016 för Regionförbundet Uppsala län före-
ligger. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-05-16 
 
Likvidationskommittén föreslår kommunfullmäktige i länets kommuner samt 
regionfullmäktige i Region Uppsala besluta att 
 

• godkänna årsredovisning 2016, samt att årets resultat -2 702 tkr täcks av 
eget kapital.  

• bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2016. 

• godkänna att likvidering av Regionförbundet Uppsala län sker. 

_____ 

Arbetsutskottets förslag bör omformuleras i enlighet med nedanstående förslag 
till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
 

• godkänna årsredovisning 2016, samt att årets resultat -2 702 tkr täcks av 
eget kapital 

• bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2016 

• godkänna likvidering av Regionförbundet Uppsala län 

Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
 

• godkänna årsredovisning 2016, samt att årets resultat -2 702 tkr täcks av 
eget kapital 
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• bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2016 

• godkänna likvidering av Regionförbundet Uppsala län 

_____ 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att 
 

• godkänna årsredovisning 2016, samt att årets resultat -2 702 tkr 
täcks av eget kapital (Bilaga 7) 

• bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2016  

• godkänna likvidering av Regionförbundet Uppsala län 

Jacob Spangenberg (C) deltar ej i beslut i ärendet. 

_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges: 
Regionförbundet 
Lednings- och verksamhetsstöd 
Revisionen 
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§ 75 Dnr KS-2017-020 Dpl 042 
 
Tilläggsbudget 2017 
 
Sammanställning föreligger. 
 
Ekonom Gunilla Jansson föredrar ärendet och administrativ chef Linn Sunnelid 
medverkar. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-05-16 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt föreliggande förslag. 
_____ 
 
Redigerad handling föreligger. Punkten KS 2017 Extra Folkomröstning beräknat 
feb 2018 har ändrats till mars 2018. 
 
Kommunstyrelsens förslag 2017-05-30 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta tilläggsbudget 2017 i 
enlighet med föreliggande förslag. 
_____ 
 
Yrkande 
 
Jacob Spangenberg (C) och Pär-Olov Olsson (M) yrkar bifall till kommunstyrel-
sens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
I ärendet yttrar sig Lars O Holmgren (BOA). 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Tilläggsbudget 2017 antas i enlighet med föreliggande förslag. (Bilaga 8). 
_____ 
 
 
 
Delges: 
Lednings- och verksamhetsstöd (ekonomi) 
Ekonom Gunilla Jansson 
Administrativ chef, lednings- och verksamhetsstöd 
Kommundirektör  
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§ 76 Dnr KS-2017-437 Dpl 216 
 
Markförsäljning till Credentia, Östhammar 1:7, etapp 3 
 
Credentia AB har meddelat att de vill köpa mark för nästa etapp och att de öns-
kar få köpet genomfört till sommaren. 
 
Köpeavtal för Östhammar 1:7, etapp 3 samt exploateringsavtal för cirkusplatsen 
daterat 2012-03-12 föreligger. 
 
Teknisk chef Annila Bexelius och tillväxtkontorets chef Ulf Andersson medver-
kar i ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-05-16 
 
Fastigheten Östhammar 1:7 överlåts till Credentia AB till en köpeskilling av 1 
372 400 kronor (400 kronor per BTA bostad) och i enlighet med föreliggande 
avtal. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag 2017-05-30 
 
Fastigheten Östhammar 1:7 överlåts till Credentia AB till en köpeskilling av 1 
372 400 kronor (400 kronor per BTA bostad) i enlighet med föreliggande avtal. 
_____ 
 
Yrkande 
 
Jacob Spangenberg (C) och Anna-Lena Söderblom (M) yrkar bifall till kom-
munstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Fastigheten Östhammar 1:7 överlåts till Credentia AB till en köpeskilling 
av 1 372 400 kronor (400 kronor per BTA bostad) i enlighet med förelig-
gande köpeavtal. (Bilaga 9). 
_____ 
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Delges: 
Credentia AB 
Tekniska förvaltningen 
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§ 77 Dnr KS-2017-23 Dpl 280 
 
Bostadsförsörjningsprogram Östhammars kommun 2017, antagande 
 
Lagen om bostadsförsörjning (SFS 2000:1383, 2013:866) innebär att varje 
kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen.  
Syftet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att 
leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostads-
försörjningen förbereds och genomförs.  
Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med berörda 
kommuner och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i 
länet och andra regionala organ tillfälle att yttra sig. Riktlinjer för bostadsför-
sörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Föränd-
ras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer upprättas och 
antas av kommunfullmäktige.  
Riktlinjerna ska grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av ef-
terfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförut-
sättningar. Från och med 2014 ska kommunerna därtill redovisa vilka hänsyn de 
har tagit till nationella och regionala mål och till andra planer och program som 
har betydelse för bostadsförsörjningen.  
Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska vara underlag för kommunens arbete 
med planläggning. Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet fördes 
den 1 januari 2014 in i plan- och bygglagen (2010:900) som ett allmänt intresse 
som kommunerna ska främja. Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen 
har därmed en vägledande roll vid tillämpning av 2 kapitlet 3 § punkt 5 i PBL. 
 
Teknisk chef Annila Bexelius föredrar ärendet och tillväxtkontorets chef Ulf 
Andersson medverkar. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-05-16 
 
Föreliggande Bostadsförsörjningsprogram Östhammars kommun 2017 antas. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag 2017-05-30 
 
Bostadsförsörjningsprogram Östhammars kommun 2017 antas. 
_____ 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Ärendet utgår och behandlas på kommunfullmäktiges nästa sammanträde 
2017-09-26. 
_____ 
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Delges: 
KF 
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§ 78 Dnr KS-2017-450 Dpl 914 
 
Fråga från Mohammad Sabur (V) och Ingeborg Sevastik (V) till kultur- och fri-
tidsnämndens ordförande Jonas Lennström (S) angående fritidsgård i Gimo 
 
Mohammad Sabur (V) och Ingeborg Sevastik (V) frågar i skrivelse 2017-05-04 
kultur- och fritidsnämndens ordförande Jonas Lennström (S) följande; 
 
Vi undrar när det kan starta en fritidsgård i Gimo? Behovet verkar vara stort och 
enligt rapport är det många ungdomar ute och driver om kvällarna utan någon-
stans att ta vägen. Nu när Östhammar kommit igång med en fritidsgård hoppas 
vi att det går att ordna i Gimo också. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande frågar kommunfullmäktige om frågan får stäl-
las. 
 
I frågan yttrar sig Ingeborg Sevastik (V) och Jonas Lennström (S). 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Frågan anses härmed besvarad. (Bilaga 10). 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges: 
Ingeborg Sevastik (V) 
Mohammad Sabur (V)  
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§ 79 Dnr KS-2017-451 Dpl 914 

Fråga från Mohammad Sabur (V) och Ingeborg Sevastik (V) till ansvarig om 
hörselslinga i kommunens lokaler 

Mohammad Sabur (V) och Ingeborg Sevastik (V) frågar i skrivelse 2017-05-04 
följande; 

Det har kommit till vår kännedom att det saknas hörselslinga i kommunens loka-
ler och att det då är svårt eller omöjligt för personer med hörselnedsättning att 
kunna delta, t.ex. vid olika program på kommunens bibliotek. Vi undrar om det 
är tänkt att göra någonting åt detta så att alla som önskar kan bli delaktiga? 

Kommunfullmäktiges ordförande frågar kommunfullmäktige om frågan får stäl-
las. 

I frågan yttrar sig Ingeborg Sevastik (V) och Jacob Spangenberg (C). 

Kommunfullmäktiges beslut 

Frågan besvaras på kommunfullmäktiges nästa sammanträde 2017-09-26. 
_____ 

Delges: 
KF 
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§ 80 Dnr KS-2016-934 Dpl 913 
 
Svar på motion från Allan Kruukka (M) och Christer Lindström (M) angående 
nyföretagsamhet och entreprenörsutbildning 
 
Allan Kruukka (M) och Christer Lindström (M) föreslår i motion daterad 2016-
11-24 att kraftfulla åtgärder vidtages för att åstadkomma en förändring av sko-
lans attityd till entreprenörskap och företagande genom 
 
Att alla skolledare och berörd personal erhåller erforderlig insikt och fortbild-
ning i entreprenörskap och företagande 
 
Att entreprenörskap införes och förstärkes på alla nivåer i skolan inklusive för-
skolan. 
 
Att studie- och yrkesvägledning förstärkes genom ett mentorprogram och kon-
takter med olika inkubatorer. 
 
Att komvux får starkare fokus på företagande och entreprenörskap där det är 
obligatoriskt att göra studiebesök på olika företagscentra och att etablera kontakt 
med t.ex. Ung företagsamhet i Uppsala län. 
 
Kommunfullmäktiges beslut2016-12-13 
 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
_____ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-03-30 
 
Barn- och utbildningsnämnden anser att det är viktiga frågor som lyfts fram i 
motionen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden avslår motionen med hänvisning till att det som 
lyfts fram i motionen är frågor som redan finns i uppdraget från Skolverket  
(bilaga 1). 
 
När det gäller vuxenutbildningen finns behov av en bättre struktur och samsyn 
kring elevernas arbetsplatsförlagda lärande, handledarutbildningar och yrkespro-
grammens utveckling. 
_____ 
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Arbetsutskottets förslag 2017-05-09 

Motionen avslås och besvaras i enlighet med barn- och utbildningsnämndens 
beslut. 
_____ 

Kommunstyrelsens förslag 2017-05-30 

Motionen avslås i enlighet med barn- och utbildningsnämndens beslut. 
_____ 

I ärendet yttrar sig Allan Kruukka (M), Gunnel Wahlgren (C), Pär-Olof Olsson 
(M), Åsa Lindstrand (-), Margareta Widén Berggren (S), Jacob Spangenberg (C) 
och Lars O Holmgren (BOA). 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen avslås med hänvisning till, och i enlighet med barn- och utbild-
ningsnämndens beslut. (Bilaga 11). 
_____ 

Delges: 
Allan Kruukka 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Webbredaktionen 
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§ 81 a) Dnr KS-2017-407 Dpl 911 
 
Valärende, entledigande av ersättare i kommunfullmäktige, bygg och miljö-
nämnden och Lokala säkerhetsnämnden 
 
Thommy Myhrberg (S) begär i skrivelse 2017-02-20 entledigande från uppdra-
gen som  

• Ersättare i kommunfullmäktige 
• Ersättare i bygg och miljönämnden 
• Ersättare i Lokala säkerhetsnämnden 

 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-25 
 
Thommy Myhrberg (S) entledigas från sina uppdrag som ersättare i kommun-
fullmäktige, som ersättare i bygg- och miljönämnden och som ersättare i Lokala 
säkerhetsnämnden. 
 
Kommunstyrelsen har att utse förslag till ny ersättare i Lokala säkerhetsnämn-
den. 
 
Ny sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-30 
 
Ärendet behandlas i kommunfullmäktige 2017-06-13. 
_____ 
 
Kommunfullmäktige har att nominera en ersättare i lokala säkerhetsnämnden 
efter Thommy Myhrberg (S). 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Ärendet behandlas i kommunfullmäktige 2017-09-25. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges: 
KF 
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§ 81 b) Dnr KS-2017-396 Dpl 911 

Valärende, entledigande av ledamot i socialnämnden (KD) 

Linn Myhrberg (SD) begär i skrivelse 2017-04-19 entledigande från sitt uppdrag 
som ledamot i socialnämnden. 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-25 

Linn Myhrberg (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden. 

Val av ledamot till socialnämnden behandlas på kommunfullmäktiges samman-
träde 2017-06-13. 
_____ 

Valberedningens förslag 

Ylva Lundin (SD) utses till ledamot i socialnämnden efter Linn Myhrberg (SD). 
_____ 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ylva Lundin (SD) utses till ledamot i socialnämnden efter Linn Myhrberg 
(SD). 
_____ 

Delges: 
Ylva Lundin (SD) 
Linn Myhrberg (SD) 
Socialnämnden 
Troman 
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§ 81 c) Dnr KS-2017-329 Dpl 911 

Valärende, val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden 

Kommunfullmäktige har att utse ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter 
Angelica Örneholm (S). 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-25 

Ärendet behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde 2017-06-13. 
_____ 

Valberedningens förslag 

Caroline Schnell (S) utses till ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter 
Ange-lica Örneholm (S). 
_____ 

Kommunfullmäktiges beslut 

Caroline Schnell (S) utses till ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter 
Angelica Örneholm (S). 
_____ 

Delges: 
Caroline Schnell (S) 
Angelica Örneholm  
Kultur- och fritidsnämnden 
Troman 
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§ 81 d) Dnr KS-2017-544 Dpl 911 
 
Valärende, val av lekmannarevisor för Gästrike vatten AB 
 
Kommunfullmäktige har att utse lekmannarevisor från Östhammars kommun för 
Gästrike Vatten AB. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Ärendet behandlas i kommunfullmäktige 2017-09-25. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges: 
KF 
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§ 81 e) Dnr KS-2017-511 Dpl 911 

Valärende, entledigande av Sören Axelsson (LPO) som ledamot i Kommunfull-
mäktige, Referensgruppen och lokala säkerhetsnämnden samt som ersättare från 
valberedningen. 

Sören Axelsson (LPO) begär i skrivelse 2017-06-02 entledigande från sina upp-
drag som ledamot i kommunfullmäktige, Referensgruppen, lokala säkerhets-
nämnden samt som ersättare från valberedningen. 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-25 

Sören Axelsson (LPO) entledigas från sina uppdrag som ledamot i kommunfull-
mäktige, referensgruppen, lokala säkerhetsnämnden samt som ersättare 
från valberedningen. 

Ny sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen. 
_____ 

Delges: 
Sören Axelsson 
Länsstyrelsen 
Troman 
Lokala säkerhetsnämnden 
Referensgruppen 
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§ 82 a) Dnr KS-2017-407 Dpl 911 

Anmälningsärende, ny ersättare (S) i kommunfullmäktige 

Länsstyrelsen har utsett Lars Sandberg (S) som ersättare i kommunfullmäktige 
efter Thommy Myhrberg (S) från och med den 15 maj 2017 till och med den 14 
oktober 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av Länsstyrelsens beslut angående ny 
ersättare i kommunfullmäktige. 
_____ 
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§ 82 b) Dnr KS-2017-329 Dpl 911 
 
Anmälningsärende, ny ersättare (S) i kommunfullmäktige 
 
Länsstyrelsen har utsett Raili Karjalainen (S) som ersättare i kommunfullmäk-
tige efter Angelica Örneholm (S) från och med den 15 maj 2017 till och med den 
14 oktober 2018. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige har tagit del av Länsstyrelsens beslut angående ny 
ersättare i kommunfullmäktige. 
_____ 
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§ 82 c) Dnr KS-2017-465 Dpl 042 

Anmälningsärende 

Föreligger årsredovisning samt granskningsrapport 2016 för det kommunala 
bolaget 

• Hargs Hamn AB

Årsredovisningar samt granskningsrapportet 2016 för övriga kommunal bolag 
anmäls till kommunfullmäktige 2017-09-26. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige har tagit del av årsredovisning samt granskningsrap-
port 2016 för Hargs Hamn AB. (Bilaga 12). 

Årsredovisningar samt granskningsrapportet 2016 för övriga kommunal 
bolag anmäls till kommunfullmäktige 2017-09-26. 
_____ 

Delges 
Hargs Hamn AB 
Fredrik Borgelin, lednings- och verksamhetsstöd 
KF 
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§ 83 a) Dnr KS-2017-497 Dpl 915 

Medborgarförslag angående sopsortering på Olandsskolan 

I medborgarförslag daterat 2017-05-30 framförs följande; 

Vi vill bygga en anläggning för sortering av sopor i utkanten av Olandsskolans 
skolgård. För tillfället slängs allt avfall i en och samma container. Soporna 
bränns och släpper ut en hel del avgaser som påverkar den globala uppvärm-
ningen negativt. Så, när man bränner avfall förstör man materialen och kan inte 
använda dem igen. Då måste man göra nya material vilket kostar mycket pengar 
och slösar på naturresurser. Det är inte hållbart någonstans. 
Förutom alla dessa nackdelar med att bränna allt avfall, är det olagligt att inte 
sopsortera. 

Istället för att bränna avfallet föreslår vi att det ska byggas en sopsorteringsstat-
ion vid badmintonplanen vid skolgårdens utkant. Det ska finnas glasstation, både 
för färgat och ofärgat glas, sortering av hårdplast, mjukplast och metall, batteri-
station och sortering av miljöfarligt avfall.  Matrester från hemkunskapen, mat-
sal och kiosk ska komposteras så att de blir till matjord. Glömda kläder ska inte 
slängas, utan ges bort till t.ex. Öppen hand. Tidningar, papper och wellpapp ska 
också sorteras och återvinnas. 
Om vi återvinner avfallet slipper vi bryta nya resurser till nya material. 
Vi sparar alltså både ekonomiskt  i längden - och på miljön om vi återvinner. 
Vi vill också placera soptunnor med sopsortering i klassrummen och i skolkorri-
dorerna. Vi föreslår att fem minuter ska dras från varje ämne varje vecka och 
skapa tid till sopsortering. Det är trots allt vi som lever och växer upp nu som 
måste få ett annat, hållbart beteende. Dessutom får man fysisk aktivitet när man 
sopsorterar, vilket är bra för inlärningen i skolan. När containrarna på sophante-
ringen är fulla föreslår vi att vaktmästaren får som uppgift att kontakta 
RenoNorden. 

Problemet vi har försökt finna en lösning på är inte ovanligt. För att vi här på 
jorden ska kunna förbättra och anpassa oss till de naturresurser vi har måste alla 
börja ta mer ansvar. Om vi fortsätter som vi gör just nu kommer alla våra resur-
ser ta slut, vilket kommer leda till stora komplikationer i vårt samhälle, vår ut-
veckling och vår överlevnad. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 
_____ 
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Delges: 
Tekniska förvaltningen 
Kommunstyrelsen 
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§ 83 b) Dnr KS-2017-491 Dpl 915 
 
Medborgarförslag angående sopsortering på Olandsskolan 
 
I medborgarförslag daterat 2017-05-29 framförs följande; 
 
I nuläget finns det nästan ingen sopsortering på Olandsskolan, med undantag för 
i matsalen. Allt avfall från skolan slängs i samma container. 
Det spelar ingen roll om det är glasspapper från kiosken, papper eller häftstift 
från personalrummen eller matavfall från HK-salen. Det är nästan pinsamt, ef-
tersom det finns en återvinningscentral bara 2-3 kilometer från skolan. Dessutom 
är den här skolan en plats för barn och ungdomar, och vi borde föregå med gott 
exempel så att de senare i livet ska kunna göra bra och miljösmarta val. Det här 
förslaget handlar om Olandsskolan, men egentligen önskar vi förbättra sopsorte-
ringen hos alla skolor i kommunen. 
 
Vi vill förbättra skolans sophantering, och se till att vi återvinner mer av vårt 
avfall, så att vi på så sätt kan bli mer miljövänligare. För att uppnå detta mål 
önskar vi placera ut fler pappersinsamlingar, behållare att slänga pant i och flera 
containrar, för att bättre kunna ta hand om vårt avfall.  
 
Vi tycker att vi borde se till att slänga våra sopor i olika containrar, papper för 
sig, plast för sig, metall för sig, matavfall för sig och brännbart för sig. Alla i 
varsin. Vi medger att det blir många containrar, men å andra sidan så kommer de 
inte att behöva tömmas lika ofta. Men, för att det här systemet ska fungera måste 
vi också få hjälp med att transportera avfallet till återvinningscentralen. Till det 
behövs lastbilar. 
 
Vi har inga bestämda tidsintervaller inom vilka containrarna ska hämtas, ef-
tersom tiden det tar för en att bli full kan variera mycket mellan de olika contain-
rarna. Matavfallet eller pappret kommer till exempel att behöva tömmas mycket 
oftare än containern för metall. Vi tycker istället att vaktmästaren ska få i uppgift 
att kontrollera när containrarna behöver tömmas. Vi tänker sedan att vaktmäs-
taren tar kontakt med Renonorden, som sköter sophämtningen, och ber dem att 
transportera respektive container till återvinningscentralen. 
 
Vi har två olika platser där vi tänker oss att containrarna skulle kunna stå. Båda 
dessa ställen har stor plats för sopbilen att kunna backa in och hämta dem, och 
dessutom finns det redan containrar där, vilket betyder att skolan tycker att det är 
okej att de står där.  
 
Men, för att hela container-systemet ska fungera så måste soporna också sorteras 
redan innan de hamnar i de olika containrarna. Det ska ordnas genom att vi stäl-
ler ut olika soptunnor som ska förvara olika sorters avfall runtom i skolan. Vi 
tänker ställa dem på platser där mest personer brukar vara.  
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Vi tänker också ställa en i varje korridor. Eventuellt att man ställer en i varje 
klassrum, om det inte bli för dyrt. 

Varför ska man återvinna då? Jo, om man återvinner så behöver man inte bryta 
lika mycket nya resurser för att kunna tillverka nya prylar. 
Istället kan man återanvända gamla material såsom olika metaller, plast och 
papper. 

En annan bra anledning till att återvinna är att man från matavfall kan utvinna 
något som kallas för biobränsle eller biogas, som man bland annat använder för 
att driva bussar. 

Förslaget är ett resultat av en fältstudie av Alundas hållbarhet som vi genomför 
som en del av So-undervisningen på Olandsskolan.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 
_____ 

Delges: 
Tekniska förvaltningen 
Kommunstyrelsen 
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§ 84  Dnr KS-2017-498 Dpl 915 

Medborgarförslag angående utbyggnad/ombyggnad, Alundabadet 

I medborgarförslag daterat 2017-05-30 framförs följande; 

I Alunda är det vattenbrist och brist på sommarjobb till unga. Särskilt nu när 
värmen och sommaren börjar komma.  Pooler kommer att fyllas och unga kom-
mer söka sommarjobb. Därför har vi tänkt att det kan vara en smart idé att bygga 
en plats där unga har möjlighet att få sommarjobb. På denna plats kommer det 
behövas unga med stor arbetsvillighet och energi. Denna plats kan också minska 
vattenbristen genom att människor i Alunda kommer att besöka denna plats istäl-
let för att fylla sina egna pooler. Vi vill bygga om/ut Alundabadet. Kostnaden för 
detta kommer vara stor men i längden kan utbyggnad utav Alundabadet förbättra 
Alunda ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Om utbyggnad utav Alundabadet 
sker, kommer unga ha möjlighet att få sommarjobb, vattenbristen kan minska, 
unga kommer ha möjlighet att lära sig simma och en motioneringspool kommer 
att byggas. Kommunen kommer kunna tjäna stora summor pengar med all för-
säljning. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden. 
_____ 

Delges: 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 85  Dnr KS-2017-499 Dpl 915 

Medborgarförslag angående Social hållbarhet Alunda 

I medborgarförslag daterat 2017-05-30 framförs följande; 

Vårt förslag handlar om att bygga en sporthall med fler våningar för att utveckla 
de sociala i Alunda och för att ta så liten yta som möjligt. För att sporterna med 
olika mycket tider ska bli mer jämna och få en chans att utvecklas. För barn att 
träffa nya kompisar och för att ha en plats att få visa att alla kan vara bra på nå-
got. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och fritidsnämnden. 
_____ 

Delges: 
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 86  Dnr KS-2017-500 Dpl 915 

Medborgarförslag angående maten i Olandsskolan 

I medborgarförslag daterat 2017-05-30 framförs följande; 

Vi tycker att skolmaten fraktas för långt innan vi får den levererad. Därför tycker 
vi att skolan borde köpa in mer närproducerad mat. Till exempel att inte köpa 
kött från Scan eftersom dem har leverantörer från hela landet. Vi tycker det är 
onödigt att bacon ska fraktas till Polen för att paketeras och sedan åka tillbaka 
till Sverige och säljas. Vi tycker också att vi inte ska köpa Skåne mejeriers mjölk 
utan att vi istället köper från Sju gårdar. Sju gårdars leverantör är Grådö som 
ligger ca 188 km från Alunda medan det är ca 756 km från Alunda. Det är inte 
bara hållbart för Alunda utan för hela Sverige och världen. En liten förändring 
kan göra stor skillnad under en längre tid 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 
_____ 

Delges: 
Tekniska förvaltningen 
Kommunstyrelsen 
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§ 87  Dnr KS-2017-629 Dpl 915 
 
Medborgarförslag om värme och miljöbesparing 
 
I medborgarförslag daterat 2017-06-07 framförs följande; 
 
Jag anser att alla större byggnader som byggs i kommunen typ bibliotek, stor-
skola och lägenheter ska all energiförsörjning kompletteras med solceller på 
taken. 
 
Man kan även kräva detta vid lägenhetskomplex i annans regi inom kommunen 
och även underlätta för solceller på taken till egna hem. 
 
Östhammars kommun kan därigenom bli en föregångskommun vad gäller miljö. 
En mycket viktig detalj för att locka till inflyttning i kommunen. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges: 
Tekniska förvaltningen 
Kommunstyrelsen   
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§ 88  Dnr KS-2017-530 Dpl 915 
 
Medborgarförslag om färskvattenförbrukning och möjliga besparingar 
 
I medborgarförslag daterat 2017-06-07 framförs följande; 
 
Jag anser att vid nybyggnation i kommunens regi av t.ex. lägenheter, storskola, 
simhall och Radhus/egna hem att kommunfullmäktig ska ha riktlinjer om install-
ation av återvinning på så kallat gråvatten. Vatten från duschar, tvättställ, tvätt-
maskiner och avrinning regnvatten från tak kan tas tillvara och efter rening an-
vändas i spolning av toaletter och till att värma vatten.  
T.ex. bara värmeåtervinning från 40 duschar i ett badhus är beräknad årlig ener-
gibesparing på 560 000 kvh. I reda pengar är detta 280 000 kronor. Samtidigt tär 
man inte på grundvattnet i onödan, vilket är väldigt viktigt då vi i kommunen 
alltid har lågt grundvatten. Värmeåtervinning av gråvatten med koaxial värme-
växlare och värmepump är användbart i t.ex. simhallar och boenden. I mindre 
byggnationer och egna hem rekommenderas installation av återanvändning av 
gråvatten och vattenavrinning tak till att spola toaletter.  
 
Östhammars kommun bör kunna kräva detta i all nybyggnation i egen regi såväl 
som krav i bygglov till andra, då grundvattnet i regionen alltid är låg jämfört 
med rikssnittet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges: 
Tekniska förvaltningen 
Kommunstyrelsen  
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Avslutning 
 
Ordförande Jonas svensson (S) önskar samtliga ledamöter och tjänstemän en 
skön och trevlig sommar. 
 
Jacob Spangenberg (C) önskar en skön sommar till ordförande och till opposit-
ionen. 
 
Pär-Olov Olsson (M) önskar majoriteten en trevlig sommar. 
_____ 


