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Tillkommande ärenden
1) Fråga till Allmänhetens frågestund
10 c) Valärende, Upphörande av uppdrag
12) Fråga till Jacob Spangenberg (C) från Ingemar Adén (BOA) angående föreningar som fick flytta från Brunnskolan
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Dnr KS-2017-114

Dpl 912

Allmänhetens frågestund
Följande fråga har inkommit till allmänhetens frågestund:
Med hänvisning till Bostadsförsörjningsprogram Östhammars kommun 2017, s.
17, rubriken Fokus på nyanlända, ställs följande frågor:
1.

Hur många lägenheter i Östhammarshems regi har tilldelats nyanlända
med förtur åren 2015, 2016 respektive 2017?

2.

Hur många lägenheter med ”utökad” förtur för nyanlända har tilldelats
hittills.

3.

Hur många ”selektiva köp av befintliga privatbostäder på öppna marknaden för uthyrning i andra hand” till nyanlända som genomförts? Specificera område och inköpspris för varje objekt som köpts.

Kommunfullmäktiges beslut
Ordförande i Östhammarshem Örjan Mattsson (S) besvarar frågorna.
_____
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Dnr KS-2017-1

Dpl 904

Information
Rapport om aktuellt från strategienheten, slutförvarsfrågor, perioden 2017-11-14
– 2018-01-30 redovisas.
Jacob Spangenberg (C) informerar om den nya länstransportplanen där finansiering för den sista sträckan av väg 288, Gimo - Börstil finns med.
Margareta Widén-Berggren (S) informerar om reportage som utbildningsradion,
UR har gjort under dagen om hur en mindre kommun gör när man lägger fram
budget och arbetar med budgetprocessen.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.
_____
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Dnr KS-2017-827

Dpl 024

Fastställande av arvode under folkomröstning, valdagen, val till europaparlamentet samt förtidsröstning
Valnämnden har tidigare beslutat om arvoden till röstmottagare under förtidsröstning och under valdagen.
Valnämndens huvudsakliga uppgiftigt är att se till att val genomförs korrekt,
säkert och på ett förtroendeingivande sätt. Röstmottagarna är valnämndens representanter i vallokalen. Som röstmottagare på valdagen ska man medverka till
att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. I arbetsuppgifterna ingår att hålla
ordning i vallokalen, ta emot röster och pricka av i röstlängden, att vid behov
hjälpa väljaren med information och material som rör röstningen, att räkna och
granska rösterna samt att sortera förtidsrösterna.
Som röstmottagare kan du även vara ordförande eller vice ordförande för vallokalen. Du har då ett huvudansvar för röstningsförfarandet i vallokalen.
I Östhammars kommun har vi 14 valdistrikt med 6-10 röstmottagare inklusive
ordförande och vice ordförande per distrikt.
Nuvarande ersättning:
Fast belopp under valdagen
Ordförande
Vice ordförande
Röstmottagare

2100 kronor
2100 kronor
1700 kronor

Röstmottagare under förtidsröstning erhåller en timersättning om 200 kronor/timme.
Ersättningen är en klumpsumma som omfattar den tid som läggs ned på valet.
Ersättningen utgör beskattningsbar inkomst. Reseersättning inkluderas i arvodet
och någon ersättning för att komma till och från vallokalen utgår ej.
Reseersättning utgår dock till körare av valsedlar till kommunkontoret under
valnatten och till körare av valsedlar från röstmottagningsställe till kommunkontoret under förtidsröstning.
Reseersättning utgår i enlighet med Östhammars kommuns bestämmelser om
ersättningar och arvode till förtroendevalda. (18.50 kronor/mil skattefri).
Utbildningsarvode utgår med 400 kronor/utbildningstillfälle. Reseersättning utgår i enlighet med Östhammars kommuns bestämmelser om ersättningar och
arvode till förtroendevalda.
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Valnämnden har att besluta om arvode under omröstningsdagen, förtidsröstning
valdagen samt val till europaparlamentet.
Förslag till beslut
Föreslås att arvoden betalas ut i enlighet med tidigare fattat beslut med följande
ändring:
Reseersättning betalas för röstmottagare under valdagen samt under förtidsröstning i enlighet med Östhammars kommuns bestämmelser om ersättningar och
arvode till förtroendevalda.
Valnämndens beslut 2017-08-22
Kommunjurist Inger Modig Lind får i uppdrag att räkna på en arvodesökning
med 400 kronor till ordförande samt vice ordförande samt 300 kronor till röstmottagare, på valdagen.
Reseersättning betalas för röstmottagare under valdagen samt under förtidsröstning i enlighet med Östhammars kommuns bestämmelser om ersättningar och
arvode till förtroendevalda.
_____
Valnämndens förslag 2017-10-10
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om ändring av det fasta beloppet under valdagen till;
Ordförande
Vice ordförande
Röstmottagare

2 500 kronor
2 500 kronor
2 000 kronor

Ersättningen är en klumpsumma som omfattar den tid som läggs ned på valet.
Ersättningen utgör beskattningsbar inkomst.
Röstmottagare under förtidsröstning erhåller en timersättning om 200 kronor/timme.
Reseersättning betalas för röstmottagare under valdagen samt under förtidsröstning i enlighet med Östhammars kommuns bestämmelser om ersättningar och
arvode till förtroendevalda.
Utbildningsarvode utgår med 400 kronor/utbildningstillfälle. Reseersättning utgår i enlighet med Östhammars kommuns bestämmelser om ersättningar och
arvode till förtroendevalda.
_____
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Kommunstyrelsens förslag 2017-11-28
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa arvoden för röstmottagare under folkomröstning, valdagen och förtidsröstning i enlighet med
valnämndens förslag.
_____
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer arvoden för röstmottagare under folkomröstning, valdagen och förtidsröstning i enlighet med valnämndens förslag.
_____

Delges:
Valnämnden
Lednings- och verksamhetsstöd (personal)
Inger Modig Lind
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Dnr KS-2017-445

Dpl 003

Kommunfullmäktiges delaktighetstjänster för medborgare, antagande
Kommunstyrelsen önskade förlag på utformande av Kommunfullmäktiges delaktighetstjänster vid sammanträde i maj, i samband med beslut om införande av
Folkmotion som ersättning för befintliga delaktighetstjänsterna Medborgarförlag
och Namninsamling.
Arbetsutskottets förslag 2017-11-07
Folkmotion ändras till Medborgarmotion.
Strategienheten får i uppdrag ta fram rutiner för hur inkomna synpunkter och
förslag (via befintliga tjänster) hanteras, dokumenteras och redovisas för politiken och invånarna samt att bättre marknadsföra befintliga delaktighetstjänster
framför allt externt men även internt för effektivare handläggning och beredning.
Det finns inte behov av ytterligare en delaktighetstjänst (”Brevlåda”) då de kanaler för delaktiget och inflytande som finns bedöms tillräckliga.
______
I ärendet yttrar sig Cecilia Bernsten (C), Pär-Olof Olsson (M) och Margareta
Widén Berggren (S).
Kommunstyrelsens beslut
Strategienheten får i uppdrag ta fram rutiner för hur inkomna synpunkter och
förslag (via befintliga tjänster) hanteras, dokumenteras och redovisas för politiken och invånarna samt att bättre marknadsföra befintliga delaktighetstjänster
framför allt externt men även internt för effektivare handläggning och beredning.
Kommunstyrelsens förslag 2017-11-14
Folkmotion ändras till Medborgarmotion.
Kommunfullmäktige beslutar att införa tjänsten Medborgarmotion som ersätter
de befintliga delaktighetstjänsterna medborgarförslag och namninsamling.
Det finns inte behov av ytterligare en delaktighetstjänst (”Brevlåda”) då de kanaler för delaktiget och inflytande som finns bedöms tillräckliga.
______
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Kommunfullmäktiges beslut
Folkmotion ändras till Medborgarmotion.
Kommunfullmäktige beslutar att införa tjänsten Medborgarmotion som
ersätter de befintliga delaktighetstjänsterna medborgarförslag och namninsamling.
Det finns inte behov av ytterligare en delaktighetstjänst (”Brevlåda”) då de
kanaler för delaktiget och inflytande som finns bedöms tillräckliga.
______

Delges:
Webbredaktionen
Ida Eklöf
Inger Modig Lind
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Dnr KS-2015-224
Dnr SN-2015-50

Dpl 730
Dpl 012

Det goda livet som äldre i Östhammars kommun 2018-2022, antagande
Kommunens äldreplan fastställdes av kommunfullmäktige 2008 med en giltighetstid till 2018. Årliga uppföljningar har redovisats i kommunens verksamhetsberättelser.
Förslag till äldreplan 2018-2022 har remitterats till kommunstyrelsen (inklusive
kommunledningsförvaltning, tekniska förvaltningen och kommunala pensionärsrådet & rådet för funktionsnedsatta), barn- och utbildningsnämnden, bygg- och
miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden i Östhammars
kommun. Ärendet har även remitterats till PRO:s och SPF:s föreningar inom
kommunen samt HSO och finska föreningarna i Gimo och DannemoraÖsterbybruk. Allmänheten och organisationer har erbjudits möjlighet att lämna
synpunkter genom att ärendet funnit publicerat på kommunens webbplats.
Socialnämndens beslut 2017-09-27
Socialnämnden antar förslaget till äldreplan 2018-2022 och överlämnar förslaget
till kommunstyrelsen.
_____
Socialnämndens ordförande Kerstin Björck-Jansson (C) föredrar ärendet. Socialchef Håkan Dahlqvist medverkar.
Arbetsutskottets beslut
Dokumentet justeras i enlighet med förda diskussioner, inför kommunstyrelsens
sammanträde 2017-11-28.
____
Arbetsutskottets förslag 2017-11-21
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna förslaget ”Det goda
livet som äldre 2018-2022”.
____
Kommundirektör Peter Nyberg fick i uppdrag att göra justeringar av äldreplanen
i enlighet med au:s diskussion, och konstaterar följande;
- att ”begreppet” äldreplan inte ändras, däremot att dokumentet (planen)
får namnet, Det goda livet som äldre i Östhammars kommun, 2018-2022
- Anledningen till att det är svårt att förändra begreppet är de skrivningar
som finns i inledning, bakgrund och syfte samt genomförande, uppföljning och utvärdering
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Föreslår även att samtliga områden, Under planperioden ska Östhammars kommun, ej förändras, då dessa i stor utsträckning är i linje med pågående arbete

I ärendet yttrar sig Cecilia Bernsten (C), Margareta Widén Berggren (S) och
Tomas Bendiksen (S).
Kommunstyrelsens förslag 2017-11-14
Dokumentet ”Det goda livet som äldre i Östhammars kommun 2018-2022” antas.
_____
Yrkande
Kerstin Björck Jansson (C), Ingeborg Sevastik (V), Bertil Alm (C), Anna-Lena
Söderblom (M), Pär-Olof Olsson (M), Jacob Spangenberg (C), Margareta
Widén-Berggren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige
beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Dokumentet ”Det goda livet som äldre i Östhammars kommun 2018-2022”
antas. (Bilaga 1).
_____

Delges:
Samtliga förvaltningar
Webbredaktionen
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Svar på fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande Roger Lamell (S)
från Ingemar Adén (BOA) angående tjänster i Ekeby och Snesslinge skola
Ingemar Adén (BOA) ställer följande fråga till barn- och utbildningsnämndens
ordförande Roger Lamell (S):
Varför tas det bort en fast tjänst från Ekeby och Snesslinge skola?
Kommunfullmäktiges beslut 2017-09-26
Frågan besvaras på kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-14.
____
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-14
Frågan besvaras på kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december då frågeställaren ej är närvarande.
_____
I frågeställningen deltar Roger Lamell (S) och Ingemar Adén (BOA).
Kommunfullmäktiges beslut
Frågan anses härmed besvarad.
_____

Delges:
Ingemar Adén
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Dnr KS-2017-746
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Svar på interpellation till ordföranden i Kultur- och fritidsnämnden Jonas Lennström (S) från Kerstin Dreborg (MP) angående analys av kommunens stöd till
olika föreningar
År 2013 togs beslut om att dåvarande Fritidsnämnden skulle analysera vilket
stöd som Östhammars kommun ger till olika föreningar verksamma inom kommunen, både i form av olika bidrag, och i form av att kommunen äger och driver
vissa föreningars anläggningar.
Skillnaderna mellan kommunens kostnader för olika föreningar var då enorma.
Exempelvis gick 25 % av Fritidsnämndens budget till att driva de två ishallarna i
kommunen. En mycket stor andel av budgeten gick också till andra kommunägda anläggningar. De föreningar som äger och driver sina anläggningar
själva får bara bråkdelen av det stöd som de föreningar får som driver sin verksamhet i kommunalt ägda anläggningar.
Det har nu gått 4 år sedan beslutet fattades, och undrar därför
1. Har kommunen börjat analysera vilket stöd olika föreningar i kommunen får?
2. När beräknas utredningen om stöd till olika föreningar bli klar?
3. Vilka åtgärder planeras för att komma åt den orättvisa fördelningen av kommunala resurser?
Kommunfullmäktiges beslut 2017-09-26
Interpellationen får ställas.
Interpellationen besvaras på kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-14.
_____
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-14
Interpellationen besvaras på kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december då interpellanten ej är närvarande.
_____
Föreligger svar på interpellationen från Jonas Lennström (S).
I interpellationsdebatten deltar Kerstin Dreborg (MP) och Jonas Lennström (S).
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Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen anses härmed besvarad. (Bilaga 2).
_____

Delges:
Kerstin Dreborg (MP)
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Dnr KS-2017-748
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Svar på interpellation till ordförande i tekniska utskottet Jonas Svensson (S) från
Kerstin Dreborg (MP) angående upphandling enligt Miljöstyrningsrådets baskrav
Vid budgetfullmäktige 2011 beslutades att Östhammars kommun ska ställa krav
motsvarande dåvarande Miljöstyrningsrådets baskrav vid upphandling av livsmedel.
Under en tid har det cirkulerat rykten om att mat vid kommunens skolor inte
uppfyller dessa krav.
Jag har gått igenom upphandlingsdokument som jag fått av tekniska kontoret,
och kan konstatera att ryktena tyvärr stämmer. Det rör sig bland annat om följande livsmedel:
•

•
•

kalkon, griskött och nötkött från Tyskland och köttfärs från Polen, där
antibiotikaanvändningen är över 10 gånger högre än i Sverige, och där
gruppbehandling med bredspektrumantibiotika är tillåtet
kalvkött från Danmark, där antibiotikaanvändningen är över 3 gånger
högre än i Sverige
kalkon från Brasilien och kyckling från Frankrike, Litauen och Thailand,
med betydligt svagare djurskyddslagstiftning än den svenska och mycket
högre antibiotikaanvändning.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga ordföranden i Tekniska utskottet:
1. Hur säkerställs att beslut fattade av Kommunfullmäktige om upphandlingskrav efterföljs i praktiken?
2. Vilka åtgärder planeras för att förbättra efterlevnaden av fattade beslut?
Kommunfullmäktiges beslut 2017-09-26
Interpellationen får ställas.
Interpellationen besvaras på kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-14.
_____
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Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-14
Interpellationen besvaras på kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december då interpellanten ej är närvarande.
_____
Föreligger svar på interpellationen från Jonas Svensson (S), tekniska utskottets
ordförande.
I interpellationsdebatten deltar Kerstin Dreborg (MP) och Jonas Svensson(S).
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen anses härmed besvarad. (Bilaga 3).
____

Delges:
Kerstin Dreborg (MP)
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Dnr KS-2017-749
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Svar på interpellation till styrelseledamöter i Östhammars vatten från Kerstin
Dreborg (MP) angående vattenförsörjningsplan
Under året har en lång rad myndigheter slagit larm om att stora delar av Sverige
hotas av låga eller extremt långa grundvattennivåer. Orsaken är att det regnat
och snöat för lite de senaste två åren. I våras hade bara 14 av landets 290 kommuner normala nivåer av grundvatten i marken. I hela Uppsala län rådde under
sommaren bevattningsförbud, och Östhammars kommun informerade invånarna
om vikten av att vara sparsam med dricksvatten.
En sökning på Östhammars kommuns hemsida på ”vattenförsörjningsplan” ger
inga relevanta träffar. Däremot finns länk till Gästrike Vattens hemsida. Den 1
maj 2017 anslöt sig VA-verksamheten i Östhammars kommun till Gästrike Vatten.
På Gästrike Vattens hemsida kan man läsa följande under rubriken Regional
VA-försörjning:
” Det pågår ett arbete med att ta fram en vattenförsörjningsplan för respektive
kommun och i regionen. I planen identifierar vi vilka vattenresurser i regionen
som kan vara lämpliga som vattentäkt. Grundvattenutredningar har utförts eller
pågår i Valbo, Överhärde, Trödje-Hille, Axmar i Gävle kommun, Överhärde,
Jädraås, Mobyheden Norra och Åmot i Ockelbo kommun och Skutskär i Älvkarleby kommun.”
Sidan är inte uppdaterad sedan 23 september 2016.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga styrelseledamöterna i Östhammars
Vatten:
1. Finns en vattenförsörjningsplan för Östhammars kommun?
Om ja:
2 (a). Var finns den publicerad?
Om nej:
2 (b). Har arbetet med vattenförsörjningsplan för Östhammars kommun påbörjats?
2 (c). När väntas planen vara färdigställd?
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Kommunfullmäktiges beslut 2017-09-26
Interpellationen får ställas.
Interpellationen besvaras på kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-14.
_____
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-14
Interpellationen besvaras på kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december då interpellanten ej är närvarande.
_____
Föreligger svar på interpellationen från Margareta Widén Berggren (S).
I interpellationsdebatten deltar Kerstin Dreborg (MP), Margareta Widén Berggren (S) och Jacob Spangenberg (C).
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen anses härmed besvarad. (Bilaga 4).
____

Delges:
Kerstin Dreborg (MP)
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Valärende, val av ledamot i valberedningen
Sören Axelsson (LPO) begär i skrivelse 2017-06-02 entledigande från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, Referensgruppen, ersättare i lokala
säkerhetsnämnden samt som ledamot från valberedningen.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-25
Sören Axelsson (LPO) entledigas från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, referensgruppen, lokala säkerhetsnämnden samt som ledamot från
valberedningen.
Ny sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen.
_____
Kommunfullmäktige har att nominera ersättare till lokala säkerhetsnämnden
samt att utse ledamot i valberedningen efter Sören Axelsson (LPO).
Valberedningens förslag 2017-09-26
Ärendet behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde i november.
_____
Kommunfullmäktiges beslut 2017-09-26
Ärendet behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-14.
_____
Valberedningens ordförande föreslår att Rune Nilsson (L) nomineras till ledamot
i Lokala Säkerhetsnämnden efter Sören Axelsson (LPO).
Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-14
Rune Nilsson (L) nomineras till ledamot i Lokala Säkerhetsnämnden efter Sören
Axelsson (LPO).
_____
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet utgår då ingen nominering inkommit.
_____

Delges
Valberedningen/KF

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 142 b)

Sammanträdesdatum

Sid

2017-12-12

20 (24)

Dnr KS-2017-898

Dpl 911

Valärende, entledigande som ledamot i kommunfullmäktige
Joakim Andersson (SD) ansöker i skrivelse 2017-11-24 om entledigande från sitt
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut
Joakim Andersson (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.
Ny sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen.
_____

Delges:
Joakim Andersson (SD)
Länsstyrelsen
Troman
Lednings- och verksamhetsstöd (personal)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 142 c)

Sammanträdesdatum

Sid

2017-12-12

21 (24)

Dnr KS-2017-942

Dpl 911

Upphörande av uppdrag
Sara Gregerssen (SD) är ej folkbokförd i kommunen vilket innebär att hon inte
längre är valbar som ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige enligt kommunallagen 4 kap 8 §.
Sara Gregerssens (SD) uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige upphör
därmed att gälla och kommunfullmäktige har att begära ny sammanräkning hos
länsstyrelsen.
Kommunfullmäktiges beslut
Sara Gregerssens (SD) uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige upphör.
Ny sammanräkning begärs hos Länsstyrelsen.
_____

Delges:
Sara Gregerssen (SD)
Länsstyrelsen
Troman
Lednings- och verksamhetsstöd (personal)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 143

Sammanträdesdatum

Sid

2017-12-12

22 (24)

Dnr KS-2017-1

Anmälningsärenden
Inga anmälningsärenden har inkommit.
_____

Dpl 904

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 144

Sammanträdesdatum

Sid

2017-12-12

23 (24)

Dnr KS-2017-930

Dpl 914

Enkel fråga till Jacob Spangenberg (C) och Margareta Widén Berggren (S) från
Ingemar Adén (BOA) angående föreningar som fick flytta från Brunnskolan
Ingemar Adén (BOA) ställer följande fråga till Jacob Spangenberg (C) och Margareta Widén Berggren (S).
Hur ser planeringen ut för de 10-tal små föreningarna, som fick flytta från
Brunnsskolan för cirka 10 år sedan, kommer det att finnas plats för dem i nya
kulturhuset. Dessa föreningar har inga ekonomiska möjligheter att hyra lokaler.
Det finns flera föreningar, en av de som fick flytta från Brunnsskolan, som har
intresse av en samlingspunkt för sina intressen.
Kommunfullmäktiges ordförande frågar om frågan får ställas.
Kommunstyrelsen ordförande Jacob Spangenberg (C) besvarar frågan.
Kommunfullmäktiges beslut
Frågan får ställas.
Frågan anses härmed besvarad.
_____

Delges:
Ingemar Adén (BOA)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sid

2017-12-12

24 (24)

Avslutning
Kommunfullmäktiges ordförande Jonas Svensson (S) tackar samtliga ledamöter,
ersättare och tjänstemän för ett gott arbete under 2017 och önskar samtliga en
god jul och ett gott nytt år.
Kommunfullmäktiges1:e vice ordförande Kerstin Björck-Jansson (C) tackar ordförande och tjänstemän för 2017 och önskar samtliga en god jul och ett gott nytt
år.
_____

