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    Dnr KS-2021-89 

3. Allmänhetens frågestund  
Förslag till beslut 
Allmänhetens frågestund förklaras avslutad. 
 

Ärendebeskrivning 
Frågor ska lämnas till kommunfullmäktiges sekretariat senast sex dagar innan sammanträdet. 
Fråga ska vara kortfattad och får inte gälla myndighetsutövning mot enskild. Ordförande läser 
upp frågan på sammanträdet. Frågeställaren ska vara närvarande och har möjlighet att yttra 
sig.  
Följande frågor har lämnats till dagens sammanträde:  

1. Kommunens långsiktiga planering beträffande Hargshamn från Anders Rubin 
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    Dnr KS-2021-10 

4. Information 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige tar del av informationen.  
 

Ärendebeskrivning 
Information i aktuella frågor. Information till fullmäktige kan enligt arbetsordningen lämnas 
från kommunalråden, nämnder, styrelser, förvaltningar, fullmäktigeberedningar, och 
kommunala bolag samt de förtroendevalda revisorerna. Yttranderätt gäller enligt 
kommunallagen och arbetsordningen.  
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    Dnr KS-2021-443 

5. Tertialrapport 1 för perioden 1 januari till och med 30 april 
2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner Tertialrapport 1.  
 

Ärendebeskrivning 
I bifogad tertialrapport redogörs för Östhammars kommuns verksamhet under årets första 
tertial avseende fullmäktiges beslut om budget och strategiska inriktningsområden. Årets 
första tertial redovisar ett resultat som är 10,8 mnkr sämre än budget. För helåret är prognosen 
ett resultat som är 8,1 mnkr bättre än budget. De strategiska inriktningsområdena bedöms till 
stora delar utifrån prognostiserade, och inte faktiska, styrtalsutfall, då de flesta styrtalsdata 
rapporteras per del- eller helår.  

Beslutsunderlag 
Tertialrapport per den 30 april 2021 
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    Dnr KS-2021-527 
    Dnr VN-2021-3 

6. Östhammars kommuns förslag till Länsstyrelsen om 
indelning i valdistrikt  

Förslag till beslut 
Valnämnden och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige föreslår att länsstyrelsen 
beslutar om kommunens indelning i valdistrikt enligt Tabell över distrikt med ändringar 
enligt förslag. 
 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen beslutar om kommunens inledning i valdistrikt efter förslag från 
kommunfullmäktige. Ärendet bereds av valnämnden och kommunstyrelsen. Kommunen ska 
ske över indelningen under 2021 och Länsstyrelsen ska besluta senast den 1 december 2021.  
Relevant lagstiftning 
Vallagens bestämmelser om distrikt finns i 4 kap. 16-20 §§. Det viktigaste för detta ärende är:  

 Kommunen ska delas in i valdistrikt och samtliga röstberättigade inom en fastighet ska 
höra till samma distrikt.  

 Ett valdistrikt ska omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade.  
 Om det finns särskilda skäl får ett valdistrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än 2 000 

röstberättigade. Särskilda skäl är t.ex. om området är geografiskt svårtillgängligt eller 
om antalet röstberättigade väntas öka eller minska inom kort.  

 Ett valdistrikt får omfatta färre än 300 röstberättigade endast om det finns synnerliga 
skäl.  

 Det ska finnas en vallokal per valdistrikt. 
Utöver det ger Valmyndighetens vägledning instruktionen att distrikten ska vara rationellt 
utformade och ge de röstberättigade en bra väg till vallokalen. Som exempel ska man inte 
passera en annan vallokal på väg till sin egen. Avstämning har skett med Länsstyrelsen om 
möjligheten att ha vallokal utanför distriktet, det är möjligt men det bör vara inom rimlig 
avstånd och vara en i övrigt ändamålsenlig lokal (neutral, tillgänglig etc.).  

Övrig bakgrund 
I samband med utvärderingarna efter valen 2018 och 2019 gav valnämnden ett antal uppdrag 
kring distrikt som helst skulle minskas, främst utifrån att rösträkningen inklusive hanteringen 
av förtidsröster inte skulle dra ut på tiden men även för att minska risken för köbildning. 
Väntade befolkningsförändringar och preliminära undersökningar i kommunens GIS-system 
av möjliga ändringar av distrikten togs fram inför valnämndens ärende om inriktning av det 
fortsatta arbetet och framgår av protokollsutdrag VN 2021-03-09, § 7.  
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Förslaget till valdistrikt 
Utgångspunkten har varit att inte ändra distrikt om det inte behövs. Detta för att väljarna ska 
känna igen sig från tidigare val och därmed underlätta röstning.  
Förslag på ändringar i befintliga valdistrikt har lämnats baserat på:  

 Distriktens storlek, främst om distriktet är för litet enligt vallagen. Vid ändringarna har 
valnämndens önskemål om att inte ha stora distrikt beaktats. 

 Väljarnas väg till vallokalen, främst att flödet från bostad till vallokal ska sammanfalla 
i så stor utsträckning som möjligt med hur väljarna rör sig för andra ärenden 
(livsmedelsinköp etc). Det gör att valdistrikt som hade kunnat få snygg form och bra 
antal röstberättigade på kartan inte har föreslagits, eftersom vägen till vallokalen hade 
delats av av vatten eller mark med endast små vägar. Vissa vallokaler ligger utanför 
distriktet, men på ett sätt som bedöms acceptabelt.  

Namnförslagen på de nya distrikten utgår från Valmyndighetens manual Länsstyrelsens och 
valnämndens arbete med valgeografi och mandat.  
I tabellen finns preliminär plats för vallokal med. Beslut om lokaler kommer att fattas vid ett 
senare tillfälle. Före beslut om lokaler behöver distrikten vara beslutade av Länsstyrelsen. 
Lokalerna ska även granskas utifrån tillgänglighet och neutralitet. Där samma plats anges för 
flera distrikt kommer vallokalerna vara separerade inom samma byggnad eller område, t.ex. 
en skola där matsal och gymnastiksal används.  
 

Distrikt Röst-

berättigade* 
Kommentar  Plats för vallokal 

Alunda-
Ekeby 

1644 Ingen ändring.   Olandsskolan/ 
Olandshallen 

Alunda tätort 1860 Ingen ändring.   

Norrskedika-
Valö-
Forsmark 

1143 Ingen ändring.   Norrskedika IP 

Österbybruk, 
Dannemora-
Film 

1631 Ingen ändring.   Österbyskolan 

Österbybruk-
Morkarla 

1357 Ingen ändring.   

Gimo, 
Hökhuvud-
Vattensta 

1250 Ingen ändring.   Bruksgymnasiet 
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Gimo Västra 1423 Ingen ändring.   

Östhammars 
centrum 

1315 Ingen ändring.   Storbrunn 

Ed 1218 Ingen ändring.   Nya Frösan 

Distrikt som tas bort i södra Östhammar och kring Hargshamn 

Kristinelund 1599 Delas i två delar. Gränsen föreslås gå 
längs Albrektsgatan samt 
Bodagatan/Bodagränd och Källvägen 
till distriktet tar slut i norr. 

 

Hargshamn 689 Slås ihop med annat distrikt pga. att 
det är för litet.  

 

Nya distrikt i södra Östhammar och kring Hargshamn 

Kristinelund Uppskattas 
till 1064 

Det tidigare Kristinelundsdistriktets 
västra del.  

Kristinelundsskolan 

Boda-
Hargshamn  

Uppskattas 
till 1064 

Det tidigare Kristinelundsdistriktets 
östra del samt det tidigare distriktet 
Hargshamn. 

Distrikt som tas bort kring Öregrund, Söderön och Gräsö 

Öregrund 1566 Delas i två delar. Gränsen föreslås gå 
längs Västergatan (stora vägen in till 
Öregrund från 76:an), samt inne i 
Öregrund Håkanssons gata och 
Fyrskeppsvägen till varvet. 

 

Söderön 537 Slås ihop med annat distrikt pga. att 
det är för litet. 

 

Gräsö 606 Slås ihop med annat distrikt pga. att 
det är för litet. 

 

Nya distrikt kring Öregrund, Söderön och Gräsö 

Öregrund 
södra – 
Söderön  

Uppskattas 
till 1347 

Det tidigare Öregrundsdistriktets södra 
del samt det tidigare distriktet Söderön  

Sven Persson-hallen 

Öregrund 
norra – Gräsö  

Uppskattas 
till 1173 

Det tidigare Öregrundsdistriktets norra 
del samt det tidigare distriktet Gräsö  

Societetshuset 
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*Röstberättigade är utifrån statistik från Valmyndigheten per 2021-03-01 för befintliga 
distrikt. För föreslagna nya distrikt är antalet prognosen ur GIS-systemet.  
Det finns en avvikelse från valnämndens inriktningsbeslut för arbetet med distrikten. Det rör 
distrikten Alunda-Ekeby och Alunda tätort. Inriktningen var att göra tre distrikt av dessa två 
distrikt. Det har dock inte gått att hitta en geografiskt lämplig uppdelning som ger en 
tillräckligt stor östlig del.  

Beslutsunderlag 
Tabell över distrikt utan ändringar samt med ändringar enligt förslag  
Karta över de föreslagna distrikten samt antal röstberättigade  

Ärendets behandling 
Valnämnden diskuterade och fattade beslut om inriktning för det fortsatta arbetet med 
valdistrikt 2021-03-09, § 7: Valnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med 
att ta fram förslag till valdistrikt med inriktning enligt det redovisade förslaget. Förslag till 
valdistrikt behandlas på valnämndens sammanträde 2021-08-10 inför behandling i 
kommunstyrelsen samt fullmäktige 2021-09-14.  
Valnämnden behandlade förslag till distrikt 2021-08-10, § 11, och lämnade förslag till beslut: 
Valnämnden föreslår att kommunfullmäktige föreslår att länsstyrelsen beslutar om 
kommunens indelning i valdistrikt enligt Tabell över distrikt med ändringar enligt förslag. 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Uppsala län, uppsala@lansstyrelsen.se med kopia till Arne Åhman 
arne.ahman@lansstyrelsen.se  
  

mailto:uppsala@lansstyrelsen.se
mailto:arne.ahman@lansstyrelsen.se
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    Dnr KS-2020-105 

7. Antagande av inköps- och upphandlingspolicy för 
Östhammars kommun  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar inköps- och upphandlingspolicy för 
Östhammars kommun. 
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till inköps- och upphandlingspolicy för Östhammars kommun. 
Syftet med denna policy är att bidra till att uppnå kommunfullmäktiges prioriterade mål 
(kommunens mål) såväl som de nationella inköpsstrategiska målen. Upphandling som ett 
strategiskt verktyg ska bidra till att kommunens ekonomiska resurser nyttjas effektivt. 
Inköps- och upphandlingspolicyn beslutas och revideras av kommunfullmäktige i 
Östhammars kommun. 

Beslutsunderlag 
Förslag till inköps- och upphandlingspolicy 

Ärendets behandling 
Förvaltningen fick i uppdrag att revidera inköpspolicyn av kommunstyrelsens arbetsutskott 
2020-02-11, § 71.  
Vid arbetsutskottet diskuterades vissa justeringar, som förts in i dokumentet innan utskick till 
kommunstyrelsen.  
Fullmäktige 2021-04-27, § 68, beslutade att återremittera ärendet för ytterligare utredning av 
arbetsrättsliga förhållanden. (Majoritetsåterremiss.) 
Vid beredning i kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25, § 100, yrkade Ylva Lundin 
(SD) att ärendet ska återremitteras. Yrkandet avslogs. Ylva Lundin (SD) reserverade sig och 
lämnade skriftlig reservation:  
Längden på det här dokumentet (3 sidor) är i strid med kommunens eget regelverk för 
styrande dokument som säger att en policy ska vara kortfattad; ”normalt ett fåtal rader, 
aldrig mer än en sida”. Om kommunledningen förväntar sig att organisationen ska följa de 
egna styrdokumenten, måste man nu föregå med gott exempel och återremittera detta 
dokument så att administrationen kan se till att det följer de interna regelverken. 
Dokumentet föreskriver på flertal ställen att LOU och svensk lagstiftning i övrigt ska följas 
vid upphandlingar. Det bör vara en självklarhet att kommunen ska följa Sveriges lagar och 
att man därför inte behöver skriva ett policydokument för varje lag som ska följas, något som 
annars leder till en oändlig byråkrati. 
Avsnittet om ekologisk och social hållbarhet pålägger organisationen en enorm 
undersökningsplikt och leder till oförutsägbara konsekvenser och måste därför utgå. Exempel 
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på val som undandras politisk styrning med ovannämnda formulering är att tjänstemännen 
vid elupphandlingen valt ett nationellt kriteriesystem som exkluderar kärnkraftsproducerad el 
samt att man vid bilupphandling premierar elbilar. Begreppet social hållbarhet innehåller 
dessutom element som pekar mot en socialistisk samhällsordning, något som inte stöds av 
folkflertalet. 
Vi yrkar återremiss för korrigeringar i enlighet med ovanstående. 
Vid beredning i kommunstyrelsen 2021-06-01, § 143, yrkade Ylva Lundin (SD) att ärendet 
återremitteras med samma motivering som på arbetsutskottet. Kommunstyrelsen beslutade att 
avslå yrkandet. Ylva Lundin (SD) och Bo Persson (SD) reserverade sig till förmån för eget 
yrkande. Pär-Olof Olsson (M), Lennart Owenius (M) och Lars O. Holmgren (BoA) avstod 
från att delta i beslutet. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige var: Kommunfullmäktige 
antar inköps- och upphandlingspolicy för Östhammars kommun. Beslutet innebär även att 
fullmäktige godkänner Riktlinje för upphandling samt direktupphandling som 
kommunstyrelsen antagit 2021-04-13, § 95. 
Kommunfullmäktige behandlade ärendet 2021-06-15, § 98. Ylva Lundin (SD) och Pär-Olof 
Olsson (M) yrkade återremiss. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet med 
motivering: Enligt nyligen antagna riktlinjer ska ett policydokument rymmas på en sida, för 
att vara en tydligt grund för framtagande av riktlinjer. Kommunstyrelsen har att anta nya 
riktlinjer under försommaren. En samlad översyn av policy och riktlinjer motiverar en 
återremiss. 
Vid beredning i arbetsutskottet 2021-08-24, § 170, yrkade Margareta Widén Berggren (S) och 
Tomas Bendiksen (S) bifall. Pär-Olof Olsson (M) avstod från att delta i beslutet.  
Vid beredning i kommunstyrelsen 2021-08-31, § 212, yrkade Pär-Olof Olsson (M), Lennart 
Owenius (M), Lars O. Holmgren (BoA), Irmeli Bellander (L) och Ylva Lundin (SD): I enligt 
med nyligen antagna riktlinjer ska ett policydokument rymmas på en sida, för att vara en 
tydligt grund för framtagande av riktlinjer. Majoriteten har inte hörsammat oppositionens 
yrkande om en samlad översyn av policyn och riktlinjer. Margareta Widén Berggren (S) yrkar 
bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen biföll bifallsyrkandet. Pär-Olof Olsson 
(M), Lennart Owenius (M), Lars O. Holmgren (BoA), Irmeli Bellander (L) och Ylva Lundin 
(SD) reserverade sig mot beslutet.  

Beslutet skickas till 
Samtliga sektorer, sektorchefer 
Samtliga verksamheter under sektorerna, verksamhetschefer 
Webbredaktör för publicering på kommunens webbplats, sida styrande dokument 
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Dnr KS-2021-457 

8. Utökat verksamhetsområde för VA Film 9:19, del av  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utöka det kommunala 
verksamhetsområdet för Film 9:19 (del av), Detaljplan 3.28 för vatten och avlopp och 
omfattas av lagen om allmänna vattentjänster och ABVA i enlighet med förslag från 
Östhammar Vatten 2021-06-10. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen fattade den 23 mars 2021, § 43 (KS 2021-173) inriktningsbeslut om att 
stödja detaljplan 3.28 för Film 9:19, del av, med kommunalt vatten och avlopp och överlämna 
ärendet till Östhammars vatten för beredning. 
Östhammars Vatten har tillsammans med Östhammars kommun samberett ärendet och har 
överlämnat förslag till underlag för införlivande i verksamhetsområde för kommunalt vatten 
och spillvatten. 

Beslutsunderlag 
Underlag från Östhammar Vatten AB: missiv, karta och protokoll från styrelsemöte 

Ärendets behandling 
Östhammar Vatten AB:s styrelse behandlade ärendet 2021-06-10, § 33, och beslutade att 
föreslå fullmäktige att besluta att utöka verksamhetsområde för vatten och spillvatten i 
enlighet med bilaga 1 (den bifogade kartan).  

Beslutet skickas till 
Planenheten Östhammars kommun: Cecilia Willén Johansson/Senny Ennerfors  
Östhammars vatten AB och Gästrike Vatten AB  
svante.svensson@pieceofcake-international.com  
Roland Axelsson@alvsbyhus.se   

mailto:Axelsson@alvsbyhus.se
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    Dnr KS-2021-180 

9. Beslut om utbetalning av partistöd till de politiska partierna 
i fullmäktige 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner inkomna redovisningar av 
partistöd samt att partistöd utbetalas för år 2022 till samtliga partier i fullmäktige.  
 

Ärendebeskrivning 
Utbetalningen av partistöd regleras i kommunallagens 4 kapitel och Östhammars kommuns 
regler för kommunalt partistöd. 
Kommunfullmäktige ska årligen besluta om utbetalning av partistöd. De partier som tar emot 
partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet används för det 
ändamål som beskrivs i kommunallagen: stärka partiers ställning i den kommunala 
demokratin. En särskild granskare som mottagaren av partistödet utser ska granska om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts, även denna redovisning ska 
lämnas in. Handlingarna ska lämnas in senast sex månader efter räkenskapsårets utgång, dvs. 
för perioden 2020-01-01 till 2020-12-31 ska handlingarna ha lämnats innan 2021-06-30. 
För 2020 har samtliga partier som har mandat i fullmäktige lämnat någon form av redovisning 
och granskningsrapport. Ett underlag har lämnats dagen efter sista dag för inlämning 
(granskning för M). Kommunens regler innehåller ingen bestämmelse om den exakta 
utformningen av redovisningen. Om redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § 
tredje stycket kommunallagen inte lämnats in i tid kan kommunfullmäktige besluta att inget 
stöd betalas ut för nästkommande år. Påminnelse skickades ut till de partier som inte lämnat 
handlingar 2020-06-30.  

Beslutsunderlag 
Inlämnade handlingar från samtliga partier 
Regler för kommunalt partistöd via kommunens webbplats 

Ärendets behandling 
Fullmäktiges presidium har godkänt föreliggande förslag till beslut till kommunstyrelsen.  

Beslutet skickas till 
Samtliga gruppledare i fullmäktige 
Verksamhet ekonomi 
  

http://www.osthammar.se/sv/dokument/regler/regler-for-kommunalt-partistod/
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    Dnr KS-2021-563 

10. Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande 
Josefine Nilsson (C) från Kerstin Dreborg (MP) om beslut kring 
nya skolområden och skolskjuts 

Förslag till beslut 
Interpellationen får ställas. 
Interpellationen anses härmed besvarad.  
 

Ärendebeskrivning 
Talarordningen vid interpellationsdebatt är fastställd i arbetsordningen. Den som ställt 
interpellationen redogör för den följt av att den som besvarar interpellationen redogör för 
svaret. Därefter sker repliker och fortsatt överläggning.  

Interpellation 
På Barn- och utbildningsnämndens möte den 3e december 2020 behandlades frågan om 
Skolupptagningsområde och skolskjutsorganisation. Som underlag för beslutet låg en 
tjänsteskrivelse med diarienummer BUN-2020-023. 
I handlingen föreslås dels att nya skolupptagningsområden ska fastställas och dels att barn 
som ska placeras i ny skola ska flyttas först i samband med övergången mellan skolstadier 
(t.ex. till fjärde och sjunde klass). Protokollet från samma möte visar dock att nämnden enbart 
beslutade att i enlighet med underlaget ändra skolupptagningsområdena från och med 
höstterminen 2021 samt om övergångsregler för skolskjuts som innebär att elever som går i 
skola enligt tidigare skolupptagningsområde ska ha rätt till skolskjuts till denna skola fram till 
nästa stadiebyte. Dessutom beslutades att övergångsreglerna (för skolskjuts) också ska gälla 
elever som valt annat skola, inom eller utom kommunen. Inget beslut fattades om att skjuta 
upp övergången från befintlig skola till annan skola först vi övergång mellan olika skolstadier.  
Vid ansökan om skolskjuts inför HT 2021 hänvisar förvaltningen till beslutet om 
övergångsregler vid beviljande av skolskjuts för barn som valt skola utanför kommunen. 
Enligt kompletterande information ang. skolskjuts beskrivs att elever som valt skola, inom 
och utom kommunen, beviljas skolskjuts fram till nästa stadiebyte. Det beskrivs vidare att 
elever som börjar årskurs 4 och 7 hösten 2021 ska få skolskjuts ett läsår till p.g.a. att berörda 
inte informerats om nämndens beslut på ett korrekt sätt. 
Med anledning av detta ställer jag följande frågor till Barn- och utbildningsnämndens 
ordförande: 

 Har samtliga berörda elever bytt skola vid starten av HT 2021 i enlighet med 
nämndens beslut om ändrade skolupptagningsområden? 

 Gäller skolskjutsreglerna eller övergångsreglerna vid beviljande av skolskjuts för 
elever som inte berörs av förändrade skolupptagningsområden? 
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 Innebär den kompletterande informationen att elever som valt skola, inom eller utom 
kommunen, inte kommer ha rätt till skolskjuts efter nästa stadiebyte oavsett rådande 
skolskjutsregler? 

 Hur kommer det sig att beslutet inte delgivits berörda vilket medfört att beslutet nu 
inte kunnat följas? 

 

Svar 
Publiceras i arbetsrummet när det lämnats till kansliet.  
 
Beslutet skickas till 
Interpellant 
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    Dnr KS-2021-564 

11. Interpellation till socialnämndens ordförande Lisa Norén 
(S) från Julia Carlström (L) angående villkor för färdtjänst 
vid arbetsresor 

Förslag till beslut 
Interpellationen får ställas. 
Interpellationen anses härmed besvarad.  
 

Ärendebeskrivning 
Talarordningen vid interpellationsdebatt är fastställd i arbetsordningen. Den som ställt 
interpellationen redogör för den följt av att den som besvarar interpellationen redogör för 
svaret. Därefter sker repliker och fortsatt överläggning.  

Interpellation 
För oss Liberaler är lika möjligheter att förverkliga sina livsdrömmar oavsett vem man är och 
vilka livsvillkor man har, en ledande stjärna. Du ska som medborgare i Östhammar oavsett 
din funktionsnedsättning ha samma rättigheter och lika villkor som alla andra. Detta tycks inte 
gälla vid resor till och från arbetet i vår kommun. 
Med den senaste höjningen av egenavgiften vid färdtjänstresor betalar en färdtjänstberättigad 
50kr per enkelresa inom kommunen och 120kr utanför kommunen. 
Det innebär en kostnad på 500kr per vecka för resor till och från arbetet inom kommunen för 
en färdtjänstberättigad som arbetar 5 dagar per vecka. Medan övriga som har möjlighet att åka 
kollektivt kan köpa månadskort för 900 kr. Är det dessutom är så att du är förmånstagare 
genom försäkringskassan, så betalar du istället 600kr. Det innebär en skillnad mellan 1000-
1400 kr per månad om man jobbar inom kommunen. Vid arbete utanför kommunen ökar 
skillnaden dessutom ännu mer. 
Samt att om du köper ett månadskort så har du möjlighet att resa i hela länet, obegränsat 
under en 30-dagarsperiod.  
Vi Liberaler tycker att avgifterna i sig är skäliga men anser att problemet uppstår när det 
kommer till arbetsresor, då kostnaderna blir orimligt höga per månad.  Borde inte kostnaden 
vid arbetsresor likställas med de som kan utnyttja kollektivtrafik, och alltså ha ett kostnadstak.  
Detta är en fråga för rätten till arbete, alla som kan arbeta ska kunna göra det utan att 
resekostnaderna blir ett hinder.  
Är du beredd att jobba för att åtgärda detta faktum? 
 

Svar 
Publiceras i arbetsrummet när det lämnats till kansliet.  
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Beslutet skickas till 
Interpellant  
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    Dnr KS-2021-565 

12. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Jacob 
Spangenberg (C) från Ylva Lundin (SD) angående om 
genuspedagogens arbete i kommunens skolor 

Förslag till beslut 
Interpellationen får ställas. 
Interpellationen anses härmed besvarad.  
 

Ärendebeskrivning 
Talarordningen vid interpellationsdebatt är fastställd i arbetsordningen. Den som ställt 
interpellationen redogör för den följt av att den som besvarar interpellationen redogör för 
svaret. Därefter sker repliker och fortsatt överläggning.  

Interpellation 
Trots upprepade frågor har vi inte lyckats få någon sammanställd redovisning av vad 
kommunens genuspedagog gör med barnen i Östhammars skolor. Undertecknad har dock 
blivit kontaktad av föräldrar vars barn varit utsatta för genuspedagogiskens tillämpning och 
som reagerat starkt negativt.  
Den övning som jag fått specifikt refererad är som följer. I en 4:e klass i en av kommunens 
skolor får barnen uppdraget att skapa toalettskyltar ”som välkomnar alla, oavsett 
könsidentitet”. Vid samma lektionstillfälle tog genuspedagogen också upp det förträffliga i att 
ha könsneutrala omklädningsrum. Det som den aktuella eleven var speciellt upprörd över är 
att det inte handlade om en öppen diskussion för eller mot könsneutrala toaletter, utan om ett 
påbud om att barnen skulle tycka att det var det enda rätta. För att använda 
genuspedagogikens egen nomenklatur så var det inte acceptabelt för eleverna att vara kritiska 
till det normkritiska påståendet att könsneutrala toaletter alltid är bäst.  
Några övriga axplock från Skolutvecklingsenhetens FB-sida ger vid handen att 
genuspedagogen har ett höggradigt fokus på att involvera barn långt ner i åldrarna i 
avancerade frågor om vuxen sexualitet. En annan av genuspedagogens käpphästar är 
uppenbarligen den sk maktordningen vars innebörd är att den vita heterosexuella mannen 
alltid förtrycker alla andra med sin aggressivitet.  
Exempel på genomförda aktiviteter i Östhammars skolor som genuspedagogen delar med sig 
av på FB-sidan är:  

 Förskolebarn som fostras i att tänka gränslöst om familjerelationer och 
könsöverskridande identitet och uttryck, exemplifierat av en krokodil vars 
familjemedlemmar är ankor.  

 Förskolebarn; som ska diskutera kärlek och föräldraskap illustrerat av en pingvin som 
har två pappor.  
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 Jämställdhetsarbete i förskolorna; som handlar om att barnen ska granska 
genusnormen eftersom den handlar om (mäns) makt.  

 Kommunens 6:e klassare som utsätts för ett material benämnt ”Machofabriken” som 
fokuserar på normer för manlighet och ska få barnen att reflektera över sexuella 
trakasserier och våld.  

Med anledning av det ovanstående frågar jag kommunstyrelsens ordförande:  
1. Hur mycket har genuspedagogtjänsten hittills kostat skattebetalarna? 
2. Finns det fortfarande (3 år efter tjänstens inrättande) ingen samlad skriftlig utvärdering 

av vad som uppnåtts med tjänsten? Om det finns en sådan sammanställning, vänligen 
identifiera dokumentet.  

3. Har genuspedagogen genomfört en enda aktivitet som riktar sig till att hantera den sk 
pojkkrisen, dvs. trenden där pojkarnas skolresultat blivit allt sämre jämfört med 
flickornas? Om svaret är ja, vänligen redogör för innehållet i aktiviteten samt när och 
på vilken skola den genomfördes.  

4. Är den ovan beskrivna övningen med könsneutrala toaletter och omklädningsrum 
korrekt återgiven; dvs. att det inte tillåts en öppen diskussion för eller emot, utan bara 
direktiv om vad barnen ska tycka? 

5. Har det, i enlighet med kommunens egen policy för tillämpning av Barnkonventionen 
(KF 131/2020), gjorts någon systematisk prövning av barnets bästa innan det utsätts 
för genuspedagogens radikalfeministiska agenda? Har ex. skolledning prövat det 
lämpliga i att förskolebarn påtvingas avancerade samtal om olika former av vuxen 
sexualitet?  
 

Svar 
Publiceras i arbetsrummet när det lämnats till kansliet.  
 
Beslutet skickas till 
Interpellant 
 

  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2021-09-02  20 (24) 

Kommunfullmäktige 
 

Dnr KS-2021-377 

13. Anmälningsärende, Samtliga kommunala bolags 
årsredovisningar 2020 – Dannemora Gruvfastigheter AB 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige tar del av årsredovisning för Dannemora 
Gruvfastigheter AB 2020.  
 

Ärendebeskrivning 
Komplettering av tidigare redovisning.  
Följande bolag har kommunen något ägande i:  

a) Dannemora Gruvfastigheter AB 
b) Östhammar Vatten AB 
c) Gästrike Vatten AB 
d) Hargs Hamn AB 
e) Visit Roslagen AB 
f) Gimo utbildnings AB 
g) Inera, litet ägande (fem aktier) 

Årsredovisningarna ska läggas fram på bolagens ordinarie bolagsstämma.  
Bolagen Östhammar Industrifastigheter AB och Östhammar vård och omsorg AB är 
likviderade.  

Ärendebeskrivning  
Vid fullmäktige 2021-06-15, § 109, beslutade fullmäktige att ta del av årsredovisningar för 
hel- och delägda bolag 2020. Följande handlingar redovisades:  

a) Dannemora Gruvfastigheter AB (revisionsberättelse).  
b) Östhammar Vatten AB (protokoll årsstämma, årsredovisning, revisionsberättelse) 
c) Gästrike Vatten AB (protokoll årsstämma, årsredovisning)  
d) Hargs Hamn AB (årsredovisning, revisionsberättelse) 
e) Visit Roslagen AB (årsredovisning) 

Dannemora Gruvfastigheter AB hade inte genomfört bolagsstämma. 

Beslutsunderlag 
Dannemora Gruvfastighets Aktiebolag Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari-31 
december 2020.  
Protokoll från bolagsstämma 2021-06-29 

Beslutet skickas till 
Dannemora Gruvfastigheter AB via verksamhet ekonomi  
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    Dnr KS-2021-464 

14. Anmälningsärende, Regeringens beslut om Clab 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar del av beslutet.  
 

Ärendebeskrivning 
Regeringens beslut.  

Beslutsunderlag 
Regeringens beslut 2021-08-26:  
Tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken av anläggningar i ett sammanhängande 
system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall; nu fråga om Centralt 
mellanlager för använt kärnbränsle (Clab) 
Tillstånd enligt lagen om kärnteknisk verksamhet till anläggningar i ett sammanhängande 
system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall; nu fråga om Centralt 
mellanlager för använt kärnbränsle (Clab) 

Ärendets behandling 
Östhammars kommun har yttrat sig i ärendet, KF 2021-07-06 § 121 
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    Dnr KS-2021-10 

15. Anmälningsärende, Aktuellt i slutförvarsfrågan  
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige tar del av informationen.  
 

Beslutsunderlag 
Aktuellt i slutförvarsfrågan 2021-09-14 – Rapport från Slutförvarsenheten till KF perioden 
2020-06-15 – 2021-11-09 
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16. Valärenden 
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17. Allmänpolitisk debatt 
Förslag till beslut 
Debatten förklaras avslutad.  
 

Ärendebeskrivning 
Ur fullmäktiges arbetsordning, § 36:  
Allmänpolitisk debatt hålls vid fullmäktiges första sammanträde efter sommaruppehållet. Om 
antalet eller typen av ärenden gör att sammanträdet kan väntas bli långt hålls den 
allmänpolitiska debatten istället vid fullmäktiges första sammanträde efter juluppehållet. 
Debatten är den sista punkten på ärendelistan. 
Vid debatten får varje parti göra ett inlägg på vilket ledamöter kan begära en replik och den 
som gjort inlägget kan begära ett genmäle på repliken. Ordningen för partiernas inlägg lottas 
av presidiet inför sammanträdet. 
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1 Nämndernas sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden bedömer att på grund av pandemin kommer troligtvis inte 
andel elever, med behörighet till yrkesprogram på gymnasiet, att öka sedan föregående 
år. Den studieskulden kommer vi även att se för en del elever på gymnasiet, som 
behöver längre tid på sig för att ta gymnasieexamen 
Trots underskott på vissa grundskolor samt grundsärskolan så prognostiserar Barn och 
utbildningsnämnden en budget i balans vid årets slut. 
Socialnämnden har under det första tertialet påbörjat en stor omställning av 
äldreomsorgen med syfte att få till en trygg och hållbar äldreomsorg i vår kommun. 
Omställningen kommer från en politisk vilja att verksamheten ska kunna utvecklas 
hållbart med fokus på kvalitet för den äldre samtidigt som vi använder resurserna rätt 
och har en ekonomi i balans. 
Socialnämnden ser också positivt på utvecklingen av öppenvården inom individ och 
familjeomsorgen, med mer individanpassade insatser på hemmaplan. Insatser som ofta 
ger mer hållbar effekt samtidigt som resurserna används effektivt. 
Inom funktionshinderområdet planeras det under året för fler individuellt anpassade 
LSS bostäder nära centrum och aktiviteter i Östhammar. Det är ett bra exempel på en 
insats som ökar individens självständighet. 
Under året har Bygg och miljönämnden har fått betydligt fler ärenden. Antal 
bygglovsansökningar har fördubblats under perioden jämfört med förra året. Detsamma 
gäller för antalet ärenden till miljöenheten vilket beror på uppdrag från Länsstyrelsen 
rörande smittskyddslagen. 
Kultur och fritidsnämnden har haft majoriteten av sina lokaler stängda under perioden. 
Flertalet evenemang och aktiviteter har inte kunnat genomföras och det har varit en stor 
utmaning att erbjuda kommuninvånarna en attraktiv fritid. Nämndens har erbjudit 
digitala verksamheter och informerat om kommunens friluftsmöjligheter. 

2 Väsentliga personalförhållanden 
Kommunfullmäktige har gett nämnder och förvaltningen i uppdrag att arbeta aktivt för 
att sänka medarbetarnas sjuktal. 
Målet är att Östhammars kommuns sjuktal för 2021 ska ligga max 1 %-enhet över 
medelvärdet för kommunernas sjukfrånvaro och att sjuktal för 2022 ska ligga i nivå med 
medelvärdet för kommunernas sjukfrånvaro. 2020 var medelvärdet för kommunernas 
sjukfrånvaro 8,3% (9,1% för kvinnor, 5,7% för man) 
Coronapandemin fortsatte under första kvartalet 2021. Liksom för större delen av 2020 
är sjukfrånvarostatistiken för första kvartalet 2021 svårtydd och påverkas på olika sätt 
av pandemin. Jämförelser med data från 2019 och tidigare är knepiga och ska därför 
göras med försiktighet. Emellertid kan vi se att sjukfrånvaron för första kvartalet 2021 
är lägre än motsvarande period 2020 (9,2%), 2019 (9,5%) och 2018 (9,5%). Kvinnor 
har dock fortsatt högre sjukfrånvaro än män (8,2% respektive 4,6%) vilket vi sedan 
tidigare vet har en stark koppling till olika förutsättningar i kvinno- respektive 
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mansdominerade yrken. Jämfört med 2020 är det framförallt mars månad som ligger 
lägre i år (7,4% mars 2021 jämfört med 11,5% 2020). Mars 2020 var sjukfrånvaron 
ovanligt hög vilket troligen berodde på att det var då Försäkringskassan började betala 
ut ersättning till medarbetare för karensavdraget (första sjukskrivningsdagen). 
När kommunens sjukfrånvarostatistik bryts ner i mindre delar blir skillnaden mellan 
olika verksamheter och yrkesgrupper tydlig. Den lägre sjukfrånvaron i första kvartalet 
2021 jämfört med föregående år kan främst spåras till förskolan och grundskolan inom 
Barn- och utbildningsnämndens område. Sänkningen beror på att barn/ungdomar med 
anledning av pandemin hålls hemma vid minsta symptom, bättre hygienrutiner, samt ett 
lyckat rehabiliteringsarbete kopplat till flera långtidssjukskrivningar. 
Måltidsverksamheten inom Kommunstyrelsens område har en fortsatt hög sjukfrånvaro, 
troligtvis kopplad till pandemin eftersom alla med influensasymtom måste stanna 
hemma. Detsamma gäller produktion omsorg (Socialnämnden). På myndighetssidan 
inom omsorg (också Socialnämnden) syns en lägre sjukfrånvaro vilken förklaras med en 
större andel distansarbete som skapat mer utrymme för koncentrerat arbete och därmed 
mindre stress. Sjukfrånvaron inom Bygg- och miljönämndens respektive Kultur- och 
fritidsnämndens områden bygger på relativt individer och brukar därför variera mer än 
för övriga nämnder. För Bygg- och miljönämnden är den dock fortsatt låg bland annat 
tack vare systematiskt förbättringsarbete och fokus på friskfaktorer. Inom Kultur- och 
fritidsnämndens område har bland annat funnits stor oro under pandemin vilket har 
påverkat sjukfrånvaron vilken är något högre i första kvartalet 2021 jämfört med samma 
period 2020. 
Under första kvartalet har flera åtgärder satts igång för att sänka sjukfrånvaron, bland 
annat ett mer aktivt rehabiliteringsarbete på sektor omsorg och ett främjande 
arbetsmiljöarbete med fokus på friskfaktorer inom sektor bildning. Detta är åtgärder 
som kommer kunna leda till sänkt sjukfrånvaro på sikt, men som troligen har mycket 
lite att göra med sjukfrånvaron i första kvartalet.
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Sjuktal 

Nämnd Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 

Kommunstyrelsen 7,8 7,0 5,3 6,6 5,0 

- kvinna 8,9 8,0 5,5 7,5 6,3 

- man 4,9 4,7 4,7 4,4 1,6 

Bygg och miljö 3,6 5,7 2,9 1,6 1,0 

- kvinna 3,7 9,1 1,7 2,6 1,4 

- man 3,6 2,4 4,0 0,7 0,8 

Socialnämnd 10,3 10,7 7,4 9,3 9,6 

- kvinna 10,7 11,4 8,2 9,9 10,2 

- man 7,4 6,1 2,6 5,1 5,3 

Kultur- och fritid 9,4 9,0 6,7 10,8 6,8 

- kvinna 13,2 13,1 10,2 14,1 10,4 

- man 2,7 2,3 0,4 4,5 1,1 

Barn- och utbildning 8,9 8,2 7,4 7,9 6,3 

- kvinna 9,0 8,4 7,5 8,2 6,3 

- man 8,5 7,3 7,1 6,5 6,1 

Östhammars kommun  9,4 9,2 7,2 8,5 7,6 

- kvinna 9,9 9,9 7,8 9,1 8,2 

- man 7,0 5,9 4,6 5,6 4,6 
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3 Kvalitet 

3.1 En attraktiv och växande kommun 

Kommunstyrelsen konstaterar att NKI för de första månaderna är något lägre än 
måltalet. Under året kan detta påverkas av både vårt kundutvecklande arbete inom bygg 
och miljöområdet men även av det arbete som sker i Öregrunds hamn med striktare 
markupplåtelser. Vår förhoppning är trots allt att målet skall uppnås  under året. Positivt 
är att befolkningstillväxten ökar jämfört med föregående år trots de begränsningar som 
finns. Avseende boendeattraktivitet så mäts detta årligen och är något vi får återkomma 
till senare under året. 

Styrtal Kommentar 

Företagarnas nöjdhet 

med kommunens 

service 

Vi har ett aggregerat utfall på 67 för första tertialet. 
Det är något lägre än måltalet, men det finns just nu ingen 
anledning att anta att vi kommer få svårt att nå målet. 
Antalet inrapporterade svar är fortfarande alltför lågt, för att dra 
några egentliga slutsatser. 
 
En faktor som kan dra ner resultatet är det omfattande arbete som 
inletts för att förändra markupplåtelseavtalen i Öregrunds hamn. 
Det finns en risk att krögarna kommer uppfatta att kommunen inte 
är lika generös som tidigare. 
Å andra sidan går det kundutvecklande arbetet framåt inom bygg- 
och miljökontoren, vilket skulle kunna tala för ökade förväntningar 
på NKI. 

Befolkningsutvecklin

g, nettoökning av 

befolkningen 

Östhammars kommun ökade med 40 personer första kvartalet 2021. 
Från 22.230 personer år 2020 till 22.270 personer efter de tre första 
månaderna 2021. Detta  positiva tillskott, trots pandemi och 
begränsad utbyggnadstakt av bostäder till följd av VA-situationen, 
ser ut att motsvara en ännu lite bättre utveckling än de första sex 
månaderna 2020. Fortfarande finns det ca 500 fler män än kvinnor i 
Östhammars kommun. I åldrarna 20-25 är det fortfarande påtagligt 
fler män än kvinnor, men i åldern 85 + är det en majoritet kvinnor 
för varje årskull uppåt. Det kan finnas skäl för kommunen att 
fundera på om kvinnors åldrande ställer andra krav på vår 
samhällsplanering och omsorg än det vi levererar idag. 

Kommunernas 

boendeattraktivitet 
Undersökningens resultat redovisas först i mitten av juni och kan 
därför följas upp först vid delårsrapporten. 
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Uppdrag Kommentar 

Vidta åtgärder för att 

sänka sjukfrånvaron 
För statistik och kommentarer per nämnd, se rubrik 2, Väsentliga 
personalförhållanden. 
Genomförda aktiviteter på kommunövergripande nivå: 
Utveckling av det Systematiska arbetsmiljöarbetet, 
Ledarutvecklingsaktiviteter exempelvis Chefsdialoger samt fyra 
webbinarier "Rehab på en timme" har erbjudits till alla chefer i 
Östhammars kommun under våren på ämnet rehabilitering på en 
timme med fyra olika temaområden. Utveckla och förbättra 
rehabverktyget Adato - Användarvänligheten förbättras genom 
begränsning av antalet mallar/guider i Adato samt att mallarna i sig 
har förbättrats och uppdaterats. Arbete med Friskfaktorer 
tillsammans med Suntarbetsliv. 
Genomförda aktiviteter riktade mot produktion Omsorg: 
Rehab-tema på ledningsgrupper, Rehab-puls som är ett 
avstämningsforum för att skapa samsyn, samordna insatser och 
åtgärder på bästa sätt kring sjukskrivningar, rehabilitering och 
komplexa medarbetarsituationer. Genomförs 1 gång per månad med 
enhetschef på aktuell arbetsplats, verksamhetschef och HR. 
Genomförda aktiviteter riktade mot sektor Bildning: 
Arbete med Friskfaktorer tillsammans med Suntarbetsliv 4 
workshopar med alla chefer inom Sektor Bildning, där arbete är 
påbörjat med två prioriterade friskfaktorer; Närvarande, tillitsfullt, 
engagerat ledarskap och Delaktighet och påverkansmöjligheter. 
Inventering är påbörjad med att kartlägga vilka aktiviteter vi gör i 
dag som främjar friskfaktorerna samt vad som saknas. 
 

3.2 En hållbar kommun 

Kommunstyrelsen konstaterar att kommunen förbättrat sin ranking i Aktuell Hållbarhets 
mätning. Dock finns flera områden där kommunen kan förbättra sig, t.ex. 
avfallshantering, hantering av dagvatten samt samarbeten med såväl föreningsliv och 
näringsliv kring cirkulär ekonomi. Kommunens ekonomiska prognos för helåret är 
bättre än budgeterat resultat. Även om två procentmålet ej bedöms uppnås är resultatet i 
rätt riktning. Socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt kommunstyrelsen 
behöver vidta åtgärder under resterande budgetår för att få en budget i balans. Avseende 
medellivslängden fortsätter pandemin att påverka resultatet vilket det finns skäl att 
återkomma till i delårsbokslutet. 
 

Styrtal Kommentar 

Långsiktiga 

finansieringen av 

välfärdstjänster, 

Kommunens långsiktiga resultatmål enligt policyn för god 
ekonomisk hushållning är att resultatet ska uppgå till minst 2 % av 
skatter och generella bidrag, för att över tid kunna finansiera större 
delen av en normal investeringsnivå. Det bidrar till att kommunens 
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Styrtal Kommentar 
resultat i % av 

skatter 
kort- och långsiktiga finansiella handlingsutrymme, i form av 
bibehållen likviditet och soliditet. För persioden redovisar 
Östhammars kommun  ett mindre överskott än budgeterat vilket 
delvis beror på periodiseringar av intäkter och kostnader vad gäller 
budget och utfall. Vad gäller prognos för helåret visar den dock på 
ett större preliminärt resultat än budgeterat, 23,9  mkr (1,7 %) att 
jämföra med budgeterat resultat om 15,8 mkr (1,2 %).  Målet om 
resultat om 2 % ser i nuläget inte ut att uppfyllas per helår. 
Den positiva helårsprognosen kommer av större preliminära 
skatteintäkter och generell bidrag än tidigare prognoser visat på.  
Av kommunens nämnder visar socialnämnden och kultur.-och 
fritidsnämnden ett preliminärt underskott per helår, medan övriga 
nämnder visar preliminärt mindre avvikelser, budget i balans. 
Arbete pågår med att säkerställa budget i balans inom alla nämnder 
och når man framgång i det arbetet finns möjlighet att nå målet om 
2 % resultat per helår. 

Medellivslängd Styrtalet mäts på årsbasis. Data för 2021 publiceras första kvartalet 
2022. 
Liksom för 2020 sätter pandemin  gränser för de insatser som 
förvaltningen planerat. Tips om hemmaträning, utomhusaktiviteter 
och liknande har varit det som fungerat bäst. Det digitala skapar ett 
utanförskap för våra årsrika invånare som också är den målgrupp vi 
gärna vill nå med hälsofrämjande insatser. Många saknar digital 
kompetens och även den hårdvara i form av dator, ipad eller smart 
telefon som krävs. Denna grupp drabbas också i högre grad av 
ofrivillig ensamhet vilket påverkar livskvaliteten i hög grad. 
Från halvårsskiftet bör vaccinationerna ge oss nya möjligheter till 
att återuppta aktiviteter till den prioriterade gruppen 70+. 
Hälsoutvecklarna kommer att vara två, mot tidigare en, under andra 
halvan av 2021, varav den ena kommer att ha fokus på socialt 
hållbar utveckling i sin tjäns. 
  

Aktuell 

hållbarhetsrankning 

av kommuner 

Utfallet av årets ranking presenterades i maj. Analysen behöver 
fördjupas till kommande tertial. 
Årets resultat i Aktuell Hållbarhet visar en förbättring för 
Östhammars kommun från plats 140 till 127. Rankningen baseras 
på Aktuell Hållbarhets egen kommunenkät där flera verksamheter i 
kommunen berörs, samt på data från 11 andra källor där kommunen 
rapporterar in årligen eller som samlats in på annat sätt. Det rör 
bland annat statistik från Naturvårdsverket, Vattenmyndigheten, 
SCB, Kolada och Avfall Sverige. 
Inom några områden är det särskilt tydligt att Östhammars kommun 
kan ha möjlighet att utveckla sitt arbete i jämförelse med andra 
kommuner för att stiga i rankingen till nästa år. Dessa områden är 
avfallshantering i kommunala verksamheter, utåtriktade aktiviteter 
inom avfallsområdet, kemikaliehantering i den kommunala 
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Styrtal Kommentar 

verksamheten (utöver lokalvården som redan arbetar med frågan), 
miljö- och återvinningskrav vid byggande, hantering av dagvatten, 
hållbarhetskrav på placeringar samt samarbete med 
företagare/näringslivet om cirkulär ekonomi. Dessa områden finns 
representerade i den enkät kommunen svarar på men också i den 
statistik som samlas in från externa datakällor. Genom större eller 
mindre insatser inom dessa områden kan kommunen ta kliv framåt 
som påverkar rankingen. 
Det finns också ett par områden där Östhammars kommun kan ha 
svårare att stärka arbetet, där det krävs stora insatser för en mindre 
kommun att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Ett sådant område är 
koldioxidbudget, som kräver en hel del analys och implementering 
för att fungera. Här bedöms Östhammars kommun ha svårare att 
göra en snabb förbättring. 
Östhammars kommun ligger på samma nivå eller har förbättrat sig 
inom andra delar av rankingen. Det aktiva arbetet inom dessa 
områden behöver fortgå för att hålla kursen mot styrtalet. Det gäller 
samverkansprojekt inom klimat och energi, minskade 
koldioxidutsläpp från samhällsbetalda transporter och kommunens 
fordonsflotta, livsmedelsstrategi, naturvård och friluftsliv samt 
medborgarnas bedömning av kommunens miljöarbete. Det 
genomförda arbetet tillsammans med Gästrike vatten AB med att ta 
fram en kommunal vattenförsörjningsplan och det pågående arbetet 
med att ta fram en VA-plan har påverkat rankingen i positiv 
riktning, liksom kommunens övriga arbete med dricksvatten och 
förbättrad vattenkvalitet. Att arbeta vidare med vattenfrågor i ett 
brett perspektiv är viktigt för styrtalets uppfyllnad. 

3.3 En lärande kommun 

Kommunstyrelsen konstaterar att pandemin väsentligen påverkat lärandet under de två 
senaste åren, både i form av en ökad digitalisering, positivt och med ökad tillgänglighet, 
men också svårigheten med omställningen till digitala lärsätt. Detta har dock inte varit 
självklart för alla målgrupper, vare sig när det gäller tillgång på teknik eller kunskap om 
teknikens användning. Både avseende gymnasieresultat och vår egen utvecklingsenkät 
bedömer vi att målet inte nås. Rekryteringsbehovet har fluktuerat mellan branscher och 
företag, vissa arbetsgivare har haft svårare att få tillgång till arbetskraft medan andra 
tvingats permittera. 
 

Styrtal Kommentar 

Andel elever som 

tagit 

gymnasieexamen 

inom fyra år 

Prognosen är att vi inte når måltalet för året. Vi har en studieskuld 
på grund av pandemin, vilket gör att en del elever behöver längre 
tid på sig för att få gymnasieexamen. 
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Styrtal Kommentar 

Näringslivets 

upplevelse av hur väl 

det går att rekrytera 

medarbetare i vårt 

geografiska område 

Måltalet är nästan uppnått. Rekryteringsbehovet har inom vissa 
branscher gått ner när pandemin slagit till. På andra områden har 
branscher gynnats och där kan rekryteringsbehovet ha ökat. 
Ett regionalt kompetensförsörjningsnätverk finns som utöver att 
arbeta på bred front även arbetar med enskilda frågor, såsom 
kommande gruvdrift i Dannemora som kommer kräva 
kompetensförsörjning samt ett eventuellt slutförvar. 

Andel medarbetare 

som erbjuds 

kompetensutveckling 

i sitt arbete 

Den egna organisationens lärande mäts genom en enkät till 
medarbetare med frågeställningar om lärande och 
kompetensutveckling . 2021 kommer fortfarande präglas till stor del 
av pandemin. De insatser som normalt förknippas som 
kompetensutveckling såsom kurser och utbildningar har nu ställts 
om till digitala format, men de kanske inte uppfattas som lika 
attraktiv alternativ till lärande som sedvanlig kurs med fysisk 
närvaro. Detta kan innebära att måltalet kan bli utmanande att 
uppnå. Dock består lärande av mer än kurser, såsom kollegialt 
utbyte och samarbete. Detta kommer att mätas i årets enkät och 
kommunen behöver arbeta aktivt med att förtydliga kollegiala 
lärandets roll i egen utveckling. 
  
  

3.4 En öppen kommun 

Kommunstyrelsen konstaterar att möjligheten till aktivt deltagande i kommunens 
utveckling måste öka. Fler grupper måste nås och ges ett utökat inflytande. 
Förvaltningen har fått i uppdrag att återkomma med ett förslag innan sommaren. 
Dessutom har det tagits fram ett nytt förslag till reglemente för kommunens 
utvecklingsgrupper, i syfte att i större grad och tidigare bjuda in dem i kommunala 
utvecklingsprocesser. Delaktighet skapar såväl demokrati som nya och fler perspektiv. 
Den upplevda tryggheten ligger kvar på samma nivå som tidigare och på en nivå över 
genomsnittet i landet. Även på detta område finns det åtgärder som kan förbättras, ett 
tydligare och mer systematiskt brottsförebyggande arbete, fortsatt samarbete med 
polisen samt trygghetsskapande åtgärder i våra verksamheter. 
 
 

Styrtal Kommentar 

Andel invånare med 

upplevd möjlighet att 

delta aktivt i arbetet 

med kommunens 

utveckling 

Styrtalet är nytt och saknar måltal. 
Förslag på insatser för att öka den upplevda delaktigheten ska 
presenteras på KSAU 2021-06-22. 
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Andel invånare med 

förtroende för 

kommunens politiker 

Styrtalet redovisas en gång per år i SCB: s medborgarundersökning. 
Trenden har varit svagt vikande de senaste åren. Med anledning av 
detta har kommunstyrelsen både för innevarande år och för 
budgetåret 2022, avsatt medel för medborgarinflytande och gett 
förvaltningen ett särskilt uppdrag att väsentligt öka 
medborgarinflytandet. Med de förslag och aktiviteter som planeras 
och genomförs finns goda chanser att uppnå styrtalet 2022 men 
kanske även en förbättring 2021. 

Andel invånare som 

känner sig trygga i 

sitt bostadsområde 

när det är mörkt ute 

Första halvan av 2021 har fortsatt varit annorlunda. Hela samhället 
har varit påverkat av den pandemi som fortfarande råder. På 
krisberedskapssidan har vi under våren haft vår ISF (inriktnings- 
och samordningsfunktion) igång för att hantera läget. 
Socialförvaltningen har inom sina verksamheter satt upp mål för 
sina trygghetsskapande tjänster. Sektor omsorg och framförallt 
äldreomsorgen har varit en av kommunens verksamheter som har 
varit hårt drabbad av pandemin fortsatt under första halvan av 2021. 
Trots de påfrestningar som verksamheten har utsatts för har vi 
klarat av våra åtaganden på ett bra sätt. 
Kommunen har tillsammans med polisen ett tecknat 
samverkansavtal samt ett årligt medborgarlöfte där 2021 års 
medborgarlöfte är ett ökat arbete kring den upplevda tryggheten i 
hemmet. Syftet är att stärka den upplevda tryggheten i hemmet. 
Kommunen och polisen skall gemensamt jobba för att öka 
tryggheten i kommunen avseende brott i nära relation, hot och våld 
samt stöldbrott/inbrott. 
Trenden i landet har under flera år varit att den upplevda tryggheten 
går neråt. Östhammars kommun ligger fortfarande på en relativt 
hög nivå av upplevd trygghet. 2020 var index-utfallet i 
medborgarundersökningen 62, vilket det varit sedan 2019. 
Östhammars kommun ligger därmed en bit över index i Sverige. 
Prognosen att pandemin skulle speglas i föregående års 
medborgarundersökning stämde inte. Däremot vet vi inte hur det 
kan komma att speglas i årets, då vi befunnit oss i pandemin under 
lång tid .Det finns i övrigt en mängd olika saker som vi kan 
förvänta oss påverkar den allmänna känslan av trygghet/otrygghet 
och som kan påverka utfallet i medborgarenkäten. 
  
Från 2021 mäts inte trygghetindex utan styrtalet bygger enbart på 
en specifik frågeställning i medborgarundersökningen. Detta gör att 
jämförelser med tidigare år inte går att göra. 
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4 Ekonomiskt utfall T1 
För kommunen som helhet redovisas för perioden januari –april nollresultat, budgeterat 
resultat för perioden är ett överskott på 11,2 mnkr. Det är framförallt 
verksamhetsintäkterna som är lägre än budget vilket tyder på att vissa intäkter är 
felbudgeterade dvs skulle budgeterats till en senare period. Skatteintäkter och generella 
statsbidrag visar överskott för perioden. Detta förklaras av att slutavräkningen för 2020 
är högre än förväntat, skatteintäkterna för 2020 blev högre än de preliminära 
utbetalningar vi erhöll från Skatteverket under 2020 vilket ger ett positivt tillskott 2021. 
Avvikelser som rapporteras är socialnämnden som redovisar ett underskott på 8 mnkr 
framförallt beroende på kostnader förknippade med covid-19 såsom sjuklöner och 
skyddsutrustning. Under året räknar socialnämnden inte med kompensation från staten i 
samma som omfattning 2020. 
Barn och utbildningsnämnden redovisar ett överskott under perioden på nästan 12 mnkr. 
Överskottet avser primärt kostnader för skolskjuts, hyror och köp av elevplatser hos 
andra aktörer. Man har även erhållit statsbidrag som ännu inte använts. Några enskilda 
skolenheter uppvisar underskott i sin budget. 
Bygg och miljönämnden redovisar ett underskott för perioden på 1 mnkr beroende på att 
ingen av fakturering av tillsynsavgifter gjorts. Fullmäktige har beslutat att inga 
tillsynsavgifter ska tas ut under 2021. 
 
 
MNKR 

Nämnd 

SEKTOR Budget 
År 

Budget 
Ack 

Utfall 
Ack 

Avvik-
else 

Avvik-
else % 

Prognos Prog 
Avvik 

KS Politik/ 
Stab 

-10,2 -3,4 -1,8 -1,6 51,9% -10,2 0,0 

 Verksam-
hetsstöd 

-132,9 -42,9 -57,8 14,9 134,6% -132,5 -0,3 

 Samhälle -37,6 -12,3 -11,1 -1,2 90,4% -37,9 0,3 

 Bildning -7,4 -2,4 -4,2 1,9 178,9% -8,4 1,0 
 

Finanser 1 345,8 448,6 447,5 1,1 99,8% 1 370,5 -24,7 

Summa   1 157,7 387,6 372,6 15,0 96,1% 1 181,4 -23,7 

BMN Samhälle -5,5 -1,6 -2,6 1,0 164,6% -5,5 0,0 

KFN Samhälle -40,9 -13,5 -12,2 -1,4 89,8% -42,7 1,8 

BUN Bildning -579,8 -195,1 -183,2 -11,9 93,9% -579,8 0,0 

SN Omsorg -515,6 -166,2 -174,2 8,0 104,8% -529,4 13,8 

Resultat   15,8 11,2 0,4 10,8 3,8% 23,9 -8,1 
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5 Prognos 

De skatteprognoser som SKR har kommit med sen årets budget beslutades pekar alla på 
högre skatteintäkter än de som årets budget bygger på. Därtill pekar även prognosen 
avseende slutavräkning för 2020 på högre intäkter än de preliminära intäkter kommunen 
erhöll under 2020. Detta gör det troligt att anta att skatteintäkterna verkligen blir större 
än budgeterat. Den senaste prognosen från SKR, april 2021, visar på skatteintäkter och 
generella statsbidrag som är 24 mnkr högre än budget. 
Under våren har SKR kommit med nya prognoser för kommunanställdas livslängd. 
Prognoserna visar att de anställda lever längre vilket kommer öka kommunens kostnad 
för de anställdas pensioner. Det  är framförallt mäns livslängd som förväntas öka. 
Vad gäller nämnderna prognosticerar socialnämnden ett underskott för helåret på 13,8 
mnkr vilket framförallt beror på särskilt boende äldre och hemtjänst egen regi. 
Dessutom är kostnaderna för skyddsutrustning högre än budgeterat. 
Även kultur och fritidsnämnden prognosticerar ett underskott för helåret på 1,8 mnkr. 
Det beror på mindre intäkter från sportanläggningar och på extra bidrag som beviljats 
till föreningar på grund av covid-19. 

MNKR 

Resultaträkning 

Utfall tom 
04 i år 

Utfall tom 
04 fg år 

Budget 
tom 04 i 

år 

Avvikelse Prognos  
helår 

Budget  
helår 

Avvikelse 

Verksamhetens 
intäkter 

89,4 96,1 90,9 -1,5 280,0 275,3 4,7 

Verksamhetens 
kostnader 

-531,9 -496,6 -510,6 -21,3 -1 556,0 -1 546,0 -10,0 

Avskrivningar -20,9 -21,0 -23,4 2,5 -70,3 -70,3 0,0 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-463,4 -421,5 -443,1 -22,3 -1 346,3 -1 341,0 -5,3 

Skatteintäkter 371,3 351,9 360,2 11,1 1 090,0 1 080,6 9,4 

Generella statsbidrag 
& utjämning 

93,0 92,2 95,3 -2,4 284,0 286,0 -2,0 

Skatt- och 
bidragsposter 

464,2 444,1 455,6 8,7 1 374,0 1 366,7 7,3 

Verksamhetens 
resultat 

0,8 22,5 12,5 -13,7 27,7 25,7 2,0 

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,5 -0,5 1,0 0,4 0,6 

Finansiella kostnader -0,4 -0,4 -1,8 1,4 -4,8 -10,3 5,5 

Finansposter -0,4 -0,4 -1,3 2,9 -3,8 -9,9 6,1 

Resultat efter finans 
poster 

0,4 22,1 11,2 -10,8 23,9 15,8 8,1 
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Sammantaget ger detta ett prognosticerat resultat för kommunen på 24 mnkr för helåret. 
Ett överskott på 8 mnkr jämfört med budget. 

Åtgärder 

Den förväntade ökningen i livslängd kommer ge ökade kostnader. Som en konsekvens 
av detta kommer SKR antagligen att öka procentsatsen i sin rekommendation  som 
används för sociala avgifter. Detta slår igenom först 2022. 
För att minska sitt underskott försöker socialnämnden förbättra logistiken för 
hemtjänsten för på så sätt öka personalens tid hos brukarna. Den ska öka till 65% av 
total arbetstid. Man arbetar också med att förstärka och fler öppna insatser inom 
kommunens egna försorg för att undvika kostsamma externa placeringar och boenden 
utanför kommunen. 
Kultur och fritidsnämnden avvaktar med åtgärder för sitt befarade underskott än så 
länge. 
 

6 Investeringsprognos, helår 

Investeringsprognos, helår 

Det finns inga investeringsprojekt som avviker från budget. 
Förutom investeringar i kommunens verksamhet förväntas fullmäktige besluta att 
kommunen ska delta i den nyemission som Hargshamn genomför.  



Om tabellerna

I tabellen utan ändringar samt för befintliga distrikt som inte ändras i tabellen med föreslagna ändringar redovisas antal röstberättigade utifrån 
Valmyndighetens statistik över antal röstberättigade per den 1 mars 2021. 

Eftersom Valmyndighetens statistik baseras på 1 mars 2021 och statistiken i GIS är en uppskattning för valdagen 2022 finns det skillnader i antal 
röstberättigade för befintliga distrikt mellan dessa tabeller och kartan med de föreslagna distrikten. 

Valmyndigheten påpekar om statistiken: 

Valmyndigheten tar fram statistik över antal röstberättigade vid val till kommun- och regionfullmäktige med valdag satt till den 1 mars 2021. Det är 
inte en prognos över röstberättigade vid valet 2022. Statistiken används bl.a. enligt 4 kap. 12 § vallagen (2005:837) som underlag för kommun- och 
regionfullmäktiges beslut om valkretsindelning. Statistiken kan även användas som underlag till länsstyrelsens beslut om valdistriktsindelning.

Valmyndighetens statistik finns via deras webbplats: 
https://www.val.se/valresultat/riksdag-region-och-kommun/2022/radata-och-statistik.html

https://www.val.se/valresultat/riksdag-region-och-kommun/2022/radata-och-statistik.html


Utan ändringar 

Kod före beslut Namn före beslut Ny kod efter beslut Nytt namn efter beslut Gränsdragning efter beslut

Beräknat antal 
röstberättigade 
efter beslut

03820101 Östhammars centrum 1315
03820118 Kristinelund 1599
03820208 Norrskedika-Valö-Forsmark 1143
03820403 Öregrund 1566
03820404 Söderön 537
03820405 Ed 1218
03820606 Hargshamn 689
03820809 Gräsö 606
03820910 Alunda tätort 1860
03820911 Alunda-Ekeby 1644
03821113 Gimo Västra 1423
03821114 Gimo, Hökhuvud-Vattensta 1250
03821315 Österbybruk-Morkarla 1357
03821316 Österbybruk, Dannemora-Film 1631

Förändringskolumner



Med föreslagna ändringar

Kod före beslut Namn före beslut Ny kod efter beslut Nytt namn efter beslut Gränsdragning efter beslut

Beräknat antal 
röstberättigade 
efter beslut

03820101 Östhammars centrum 1315
03820118 Kristinelund Delas i två delar, detta är den 

kvarvarande västra delen, se 
karta

1064

03820208 Norrskedika-Valö-Forsmark 1143
03820403 Öregrund Öregrund norra-Gräsö Delas i två delar, detta är den 

kvarvarande norra delen samt 
tidigare distrikt Gräsö 
03820809, se karta

1173

03820404 Söderön Öregrund södra-Söderön Slås ihop med södra delen av 
tidigare Öregrund, se karta

1347

03820405 Ed 1218
03820606 Hargshamn Boda-Hargshamn Slås ihop med östra delen av 

tidigare Kristinelund, se karta
1064

03820809 Gräsö Slås ihop med norra delen av 
Öregrund

03820910 Alunda tätort 1860
03820911 Alunda-Ekeby 1644
03821113 Gimo Västra 1423
03821114 Gimo, Hökhuvud-Vattensta 1250
03821315 Österbybruk-Morkarla 1357
03821316 Österbybruk, Dannemora-Film 1631

Förändringskolumner



Östhammars-centrum 1237

Österbybruk, Dannemora-Film1467

Norrskedika - Valö-Forsmark 1065

Gimo-Hökhuvud-Vattensta 1218

Nytt-Öregrund-Söderön 1347

Österbybruk-Morkarla 1245

Nytt-Öregrund-Gräsö 1173

Boda-Hargshamn 1064

Alunda-Ekeby 1561

Alunda-tätort 1736

Gimo-Västra 1252

Kristinelund 1064

Ed 1189

BESKRIV ANTALROSTB

Alunda - Ekeby 1561

Alunda tätort 1736

Boda Hargshamn 1064

Ed 1189

Gimo, Hökhuvud - Vattensta 1218

Gimo Västra 1252

Kristinelund 1064

Norrskedika - Valö - Forsmark 1065

Nytt Öregrund Gräsö 1173

Nytt Öregrund Söderön 1347
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Syfte 
Syftet med denna policy är att bidra till att uppnå kommunfullmäktiges prioriterade mål 
(kommunens mål) såväl som de nationella inköpsstrategiska målen. Upphandling som ett 
strategiskt verktyg ska bidra till att kommunens ekonomiska resurser nyttjas effektivt. 

Inledning 
Denna policy gäller för kommunens samtliga nämnder, verksamheter och enheter.  

Policyn ska i tillämpliga delar också omfatta bolag och stiftelse där kommunen har 
dominerande inflytande och som omfattas av upphandlingslagstiftning. 

Till policyn hör riktlinjer som beskriver hur Östhammars kommuns nämnder och 
verksamheter ska genomföra upphandlingar och avrop samt direktupphandlingar i enlighet 
med kommunens policy. 

All upphandling och avrop ska ske i enlighet med för området gällande lagstiftning. 

Upphandling är en strategisk resurs för styrning och kontroll och ska ske med helhetssyn och 
utifrån ett totalkostnadsperspektiv. 

Ansvar 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunens mål uppfylls och att 
ekonomiska resurser nyttjas effektivt. Kommunstyrelsen samordnar styrningen för all 
upphandling inom kommunen. 

Inköps- och upphandlingspolicyn beslutas och revideras av kommunfullmäktige i 
Östhammars kommun. 

Mål  
Östhammars kommuns upphandlingar ska präglas av rättssäkerhet, effektivitet, samverkan 
och ekologisk och social hållbarhet. All inköps- och upphandlingsverksamhet ska bygga på 
objektivitet, affärsmässighet samt mångfald och konkurrens.  

Rättssäkerhet 
All inköps- och upphandlingsverksamhet ska följa gällande lagar om offentlig upphandling. 
Utöver gällande rätt ska interna styrdokument, regler och riktlinjer alltid efterföljas.  

Kommunen ska vara öppen och transparent i upphandlingsprocessen för att upprätthålla hög 
trovärdighet hos leverantörerna.  

Upphandlingar och avrop ska hanteras på ett professionellt sätt och ska utföras av personer 
som har kompetens inom området. 

Upphandlingar och avrop (över 100 tkr) utförs av Verksamhet Upphandling.  
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Avrop från befintliga avtal under 100 tkr utförs av personer som är särskilt utsedda för 
uppgiften, certifierade beställare. Som certifierad beställare ska man ha genomgått  
kommunens internutbildning till certifierad beställare. 

Direktupphandlingar under 100 tkr utförs av personer som genomgått kommunens 
internutbildning i direktupphandling. 

Effektivitet  
För att uppnå så effektiva upphandlingar och avrop som möjligt strävar Östhammars kommun 
efter att digitalisera så mycket som möjligt av sin inköps- och upphandlingsprocess. Det 
innebär bl a att e-handel ska användas i de fall där det är lämpligt. 

Alla berörda i en upphandling ska engagera sig i processen och avsätta tid för att skapa de 
bästa förutsättningarna. 

För att uppnå goda effekter av upphandlingsarbete och åstadkomma en god affär för alla 
parter är hög avtalstrohet nödvändig. För avsteg från befintliga ramavtal ska särskilda skäl 
kunna redovisas.  

Samverkan 
Östhammars kommun ska i den mån det är möjligt och lämpligt samarbeta med andra 
upphandlande myndigheter i syfte att samordna upphandlingar och utbyta erfarenheter. 
Samarbetet ska främja Östhammars kommuns effektivitet och kvalitet på 
upphandlingsområdet.  

Ekologisk och social hållbarhet 
Östhammars kommun ska verka för att minska användningen av material och naturresurser, 
effektivisera energianvändningen och minska påverkan på naturmiljöer. 

Som stöd i arbetet med hållbar upphandling ska nationella vägledningar och kriterier för olika 
varor, tjänster och entreprenader användas för att ställa krav på miljöhänsyn, djurvälfärd, 
arbetsrättsliga villkor samt social och etisk hänsyn. 

Vid bedömningen av vilka miljökrav som ska ställas ska en avvägning ske utifrån ett 
totalkostnadsperspektiv där kravens syfte och effekt vägs mot dess kostnad. I upphandlingar 
ska miljökrav finnas med. Miljökrav som ställs ska vara proportionerliga och relevanta för 
upphandlingsföremålet och ska kunna följas upp.  

Östhammars kommun tar ett ansvar i frågor om social hållbarhet och ska endast ingå avtal 
med seriösa aktörer.  I enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU), ska Östhammars 
kommun i sina upphandlingar ställa krav om arbetsrättsliga villkor för lön, semester och 
arbetstider enligt de lägsta nivåer som följer av ett centralt kollektivavtal för den aktuella 
branschen samt i gällande lagstiftning.  I en upphandling ska i övrigt en bedömning 
genomföras gällande vilka övriga sociala, etiska och arbetsrättsliga faktorer som är relevanta 
utifrån upphandlingsobjektet.  
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Objektivitet 
Val av leverantör ska ske objektivt utifrån kraven i varje upphandling. 

Affärsmässighet 
Östhammars kommun ska uppfattas som en bra och attraktiv affärspartner av 
leverantörsmarknaden. 

Östhammars kommuns upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader ska hålla rätt 
kvalitet och utföras till rätt pris utifrån ett långsiktigt totalkostnadsperspektiv. 

Uppföljningar av ingångna avtal ska ske löpande för att säkerställa att ingångna avtal följs och 
används på rätt sätt. Krav som ställts i upphandlingen ska följas upp under avtalstiden. 
Uppföljningar och eventuella avvikelser från avtal som kan leda till påföljder ska 
dokumenteras.   

De avtal som kommunen tecknat eller på annat sätt är avtalspart i ska alltid nyttjas vid avrop. 

Mångfald och konkurrens 
Östhammars kommun har en viktig roll i att stimulera företagsklimatet i kommunen. 
Kommunen ska underlätta för det lokala näringslivet att delta i kommunens upphandlingar. 
Dialog ska som huvudregel alltid ske med leverantörer före, under och efter en upphandling. 

En ambition med kommunens upphandling är att underlätta för små, medelstora och 
nyetablerade företag att delta som anbudsgivare. Kommunen ska i upprättandet av 
upphandlingsunderlag där så är möjligt dela in upphandlingen i områden, kategorier, 
produktgrupper eller motsvarande. 

Etik 

Affärsetik  
Östhammars kommuns kontakter med leverantörer ska kännetecknas av god affärsetik, 
objektivitet och likabehandling. Kommunen ska av anbudsgivare uppfattas som en 
professionell samarbetspart. 

Östhammars kommun ska verka för en sund konkurrens på lika villkor. Därför ska kommunen 
kontrollera att alla leverantörer och underleverantörer uppfyller sina samhälleliga åtaganden 
vad gäller skatter och arbetsgivaravgifter.  

Anställda i Östhammars kommun eller anlitade konsulter ska avstå från att handlägga en 
upphandling eller annat upphandlingsärende där en jävssituation riskerar uppstå. Anställda 
ska också vara väl medvetna om att agera utifrån Kommunens riktlinjer gällande mutor, jäv 
och korruption. 
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Gästrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gävle 
 020-37 93 00 | info@gastrikevatten.se 

 www.gastrikevatten.se 
 

Gästrike Vatten koncernen består av moderbolaget Gästrike Vatten AB och dess dotterbolag Gävle Vatten AB, 
Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB och Östhammar Vatten AB; ett för varje 
ägarkommun. Vi ansvarar för kommunal VA-försörjning och att bidra till en hållbar samhällsutveckling i de fem 
kommunerna. 
 

    Styrelsen Östhammar Vatten 

 

Utökning av verksamhetsområde för VA i Östhammars kommun - Film 

Förslag till beslut 

Östhammar Vatten AB:s styrelse föreslår Östhammars kommunfullmäktige att besluta 
– att utöka verksamhetsområde för vatten och spillvatten i enlighet med bilaga 1. 

 

Ärendebeskrivning  
I samband med exploatering för bostäder i Film, Österbybruk bygger Östhammar Vatten AB ut det 
kommunala ledningsnätet för vatten och spillvatten.  
 
I Östhammar Vatten AB:s uppdrag som VA-huvudman ingår att bereda förslag på ändringar av 
verksamhetsområdet för VA inom Östhammars kommun för beslut i Kommunfullmäktige. Det är 
av stor vikt att verksamhetsområde för VA i enlighet med Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) 
är beslutat och uppdaterat.  
 
Kommunstyrelsen fattade ett inriktningsbeslut 2021-04-13 § 105, Dnr KS-2021-173 om 
kommunalt vatten- och avlopp i Film 9:19, del av, detaljplan 3.28.  
 
Bakgrund  
Kommunfullmäktige beslutar om vilka geografiska områden som ska ingå i verksamhetsområdet 
för VA. Syftet med det kommunala ansvaret är att trygga en långsiktigt hållbar vattenförsörjning 
och avloppshantering med hänsyn till människors hälsa och miljö i befintlig eller blivande 
bebyggelse.  
 
Verksamhetsområde för VA är ett geografiskt avgränsat område inom vilket LAV gäller. Det 
innebär såväl rättigheter som skyldigheter för VA-huvudman och fastighetsägare. VA-
huvudmannen är skyldig att skyndsamt och så länge behov finns ordna med den vattentjänst eller 
de vattentjänster som verksamhetsområdet avser. Fastighetsägaren har motsvarande rätt att 
försörjas av den allmänna VA-anläggningen och är avgiftsskyldig för vattentjänsterna inom 
verksamhetsområdet där fastigheten ligger.  
 

Beslutsunderlag  
Bilaga 1. Förslag till utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten, Film 
 
 
Ansvarig för underlag till ärendet är Sara Larsson, Kommunsamordnare. 

Inkom 2021-06-14
Dnr KS-2021-457 
Dpl 042
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Redovisning av partistödet Lokalpartiet BoA 2020 
 
Lokalpartiet Boa är en lokal partiförening, samverkande med andra lokalpartier i Sverige i LPN 
(Lokalpartiernas Nätverk) som organiserar 27 av de ca 170 lokala partier som finns i Sverige. 
Inga ekonomiska överföringar har skett till någon del utanför den egna kommunen. Det erhållna partistödet 
har helt och hållet använts i den egna verksamheten och fonderats för kommande valrörelse. Den löpande 
budgeten går till marknadsföring, annonsering och mötesverksamhet och annan partiförenlig verksamhet. 
 
 
Intäkter 
Partistöd     108.968:- 
 
Kostnader 
Expeditionskostnader, utbildning och arvoden      52.656:- 
Information          4.475:- 
Övriga kostnader       13.858:- 
 
Resultat         38.778:- 
 
 
 
Snesslingeberg 2021 0429 
 
 
 
 
 
Lars O. Holmgren 
Ordförande 
 



















Miljöpartiet de Gröna i Östhammar 

 

Balansrapport 2020-12-31 

Tillgångar   2019-12-31  2020-12-31              
Plusgiro                                129 741        217 101        
Bankkonto Nordea          63 901          63 901      
Skattekonto                                            1                                              1                                              
Summa tillgångar                                              193 643                               281 003 

 

 

Skulder                                                                                                                                                  
Eget kapital/balanserat resultat                      159 412                                 171 811                    
Årets resultat                                                         34 231                                   33 684  
Leverantörsskulder                     0                                             0          
Kortfristiga skulder                                                         0                                   19 061                   
Sociala avgifter/löneskatt                                             0                                      8 555 

Partistöd 1:kv 2021                                                  17 892  

Summa skulder och eget kapital        193 643                                281  003 

 

Resultatrapport 2020-12-31   

   2019-12-31                       2020-12-31 

Intäkter                                                                                                                                     
Kommunalt partistöd         70 000          71 568               
Summa intäkter                                                  70 000                                     71 568 

Kostnader                                                                                                                               
Gruppledararvode                                               22 828                                    27 229                 
Sociala avgifter                                                       7 172                                      8 555             
Annonsering                                                           3 081                                              0      
Annonsering facebook                                                  0                                             0          
Valrörelser och kampanjer                                           0                                             0      
Serviceavgift MPriks                                               1 000                                     1 000               
Möten: lokaler mm                                                    558                                             0 
Bankkostnader                                                         1 100                                    1 100                 
Övriga kostnader                                                             0                                            0              
Summa kostnader                                                  35 769                                 37 884 
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Aktuellt i slutförvarsfrågan 2021-09-14 
Rapport från Slutförvarsenheten till KF 
Perioden 2020-06-15 – 2021-11-09 
 

Senaste nytt om slutförvarsansökningarna 
Kärnbränsleförvaret 
Miljödepartementet tog i januari 2018 över handläggningen av ansökan om att bygga ett 
slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. I april 2019 lämnade SKB in en komplettering 
av ansökan till miljödepartementet som sedan skickats på remiss, kungjorts samt varit på 
Esbo-samråd. Östhammars kommunfullmäktige tillstyrkte den 13 oktober 2020 
etableringen av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. 

Den 20 juni skickade miljödepartementet ut en remiss om att bryta ut avgörandet om en 
utökning av mellanlagret Clab från den sammanhållna prövningen av slutförvarssystemet. 
Sista svarsdag var den 31 juli. Flertalet remissinstanser har, i likhet med Östhammars 
kommun, motsatt sig en delning av ansökan. Remissen och remissvaren från de som 
ombetts svara på den finns att ta del av på regeringens hemsida.  

Den 26 augusti meddelade regeringen tillåtlighet enligt miljöbalken och tillstånd enligt 
kärntekniklagen för en utökning av mängden lagrat använt kärnbränsle i Clab. Den delen 
av ansökan kommer nu att fortsatt hanteras av mark- och miljödomstolen och 
Strålsäkerhetsmyndigheten. I pressmeddelandet om beslutet meddelade regeringen att en 
remiss kommer att skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten och Kärnavfallsrådet om 
bedömning av ny forskning kring kopparkapselns skyddsförmåga i relation till dels 
kopparkorrosion och dels den planerade kapselinsatsen av gjutjärn.  

På regeringskansliets hemsida om slutförvaret för använt kärnbränsle finns förutom 
information om ärendet en del utvalda handlingar som t.ex. kompletteringen av ansökan.  
 

SFR – fortsatt drift och utbyggnad 
Miljödepartementet tog i november 2019 över handläggningen av ansökan om utbyggnad 
och fortsatt drift av SFR. Östhammars kommunfullmäktige tillstyrkte den 27 april 2021 
utbyggnaden av SFR. 

Den 26 maj gav miljödepartementet SKB möjlighet att yttra sig över Östhammars 
kommuns vetobeslut och en skrivelse från Milkas om tidsplan. I sitt yttrande hemställer 
SKB om att regeringen snarast möjligt fattar beslut om tillåtlighet. Sista svarsdag var den 
23 juni och efter detta datum kan, enligt skrivelserna från departementet, ärendena komma 
att avgöras på befintligt underlag.  

Strålsäkerhetsmyndighetens och Mark- och miljödomstolens yttranden finns att läsa i 
dokumentbanken på kommunens slutförvarswebb. Både myndigheten och domstolen 
tillstyrkte att tillstånd respektive tillåtlighet ges. 

Övrig aktuell information 
Utredning om långsiktig finansiering för kommuner och ideella miljöorganisationers 
medverkan i frågor om slutförvar 
Den 22 juni gavs Helena Wedlin Swedenborg i uppdrag att utreda en långsiktig 
finansiering för kommuner och ideella miljöorganisationers medverkan i frågor om 

https://www.regeringen.se/remisser/2021/06/remiss-i-arenden-om-tillatlighet-och-tillstand-till-anlaggningar-i-ett-sammanhangande-system-for-slutforvaring-av-anvant-karnbransle-och-karnavfall/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/08/beslut-om-utokad-mellanlagring-av-anvant-karnbransle/
https://www.regeringen.se/artiklar/2019/11/slutforvaret-for-anvant-karnbransle/
https://www.slutforvarforsmark.se/wp-content/uploads/2019/12/SFR-utbyggnad-KTL-SSM.pdf
https://www.slutforvarforsmark.se/wp-content/uploads/2019/12/SFR-utbyggnad-MB-MMD.pdf
https://www.slutforvarforsmark.se/dokumentbank/


 
 

slutförvar (M 2021:B). Uppdraget gäller från och med den 17 augusti 2021 till dess att 
utredningen är genomförd och slutredovisad.  

Utredningen ska bl a analysera och bedöma vilka kostnader kommuner och ideella 
organisationer har i dessa frågor, föreslå hur dessa kostnader bör finansieras och i vilken 
omfattning det är rimligt att använda fondmedel eller statliga bidrag för dessa kostnader.  
 
Avslag på överklagan om medel från Kärnavfallsfonden för 2021 
Den 1 juli meddelade regeringen att de avslår Östhammars kommun överklagan av beslut 
om medel från Kärnavfallsfonden för 2021. Den innebär att Riksgäldens beslut om att 
reducera det sökta beloppet med motsvarande de kostnader som kommunen uppskattat 
sig ha för arbete med informationsbevarande och för bidrag till lokala ideella 
organisationer kvarstår.  
 
Planeringsdag för Granskningsgruppen 
Den 26 augusti hade Granskningsgruppen planeringsdag inför 2022.  
 
Referensgruppsmöte 
Den 14 september ordnas ett referensgruppsmöte om den senaste tidens händelser i 
prövningen av ett sammanhållet system för slutförvaring av använt kärnbränsle och 
kärnavfall. Slutförvarsenheten kommer att hålla en presentation och det kommer att finnas 
tid för frågor.  
 
 

Bakgrundsinformation om SKB:s slutförvarsansökningar 
Den 16 mars 2011 lämnade SKB in ansökan enligt miljöbalken och kärntekniklagen om att få bygga 
och driva ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark till Mark- och miljödomstolen i Nacka 
respektive Strålsäkerhetsmyndigheten.  
Den 19 december 2014 lämnade SKB in ansökan enligt miljöbalken och kärntekniklagen om att 
bygga ut slutförvaret för låg- och medelaktivt driftavfall, SFR.  
Ansökningshandlingarna finns på SKB:s hemsida. Alla handlingar i ärendena, förutom de som är 
belagda med sekretess som till exempel det fysiska skyddet runt anläggningen, är offentliga.  

Östhammars kommuns slutförvarswebb och nyhetsbrev 
På kommunens slutförvarswebb www.slutforvarforsmark.se hittar du information om de slutförvar 
som är eller kan bli aktuella i Östhammars kommun. På hemsidan hittar du även webbsändningar 
av Referensgruppens möten och en dokumentbank med bland annat kommunens yttrande i 
prövningarna.  
På hemsidan kan du även anmäla dig till Slutförvarsenhetens nyhetsbrev.  

http://www.slutforvarforsmark.se/
https://www.slutforvarforsmark.se/vara-webbsandningar/
https://www.slutforvarforsmark.se/dokumentbank/
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