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 KALLELSE 
  

  
Nämnd Kommunstyrelsen 
  
Datum och tid 2018-09-11 kl 08.15 

Beräknad sluttid för sammanträdet: kl. 12.30 
  
Plats SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar  
  
 Tony Wahlberg närvarar under sammanträdet kl. 9.15 för eventuella frågor i ärende nr 4-7 

Marie Berggren närvarar under sammanträdet kl. 9.35 för eventuella frågor i ärende nr 8-12 
Inger Modig Lind närvarar under sammanträdet kl. 9.45 för eventuella frågor i ärende nr 13-15 
Lisa Karbelius närvarar under sammanträdet kl. 10.20 för eventuella frågor i ärende nr 20 
Helene Ulman Lilja närvarar under sammanträdet kl. 10.20 för eventuella frågor i ärende nr 21 

  

Besök Nr ÄRENDELISTA Föredragande 
    
 1 Information från gemensamma nämnder och kommunala bolag 

 
 

 2 Vädrets konsekvenser för kommunens verksamheter 
 

Peter Nyberg 

08.30 3 Inriktning VA-utveckling, beslut om åtgärder 
 

Lena Blad 

 4 Delårsrapport 2018, godkännande 
 

 

 5 Budgetuppföljning 2018, åtgärder för en budget i balans 
 

Peter Nyberg 
Tony Wahlberg 

 6 Särskild medlemsinsats i Kommuninvest 2018  
 

 

 7 Yttrande över revisionsgranskning angående leasingbilar i 
kommunen 
 

 

 8 Information från Strategienheten om slutförvaret 
 

 

 9 Ansökan om medel för slutförvarsorganisationen 2019 
 

 

 10 Motion från Ingemar Adén (BOA) om väg 288, svar 
 

 

 11 Yttrande gällande betänkandet Några frågor i skyddslagstift-
ningen (SOU 2018:26) 
 

 

 12 Yttrande gällande förslag till nytt beslut och nya föreskrifter för 
naturreservat Florarna i Tierps och Östhammars kommuner 
 

 

 13 Prioritering för inköp av livsmedel avseende kött 
 

 

 14 Rapport från Upphandlingsenheten  
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 15 Yttrande över revisionsgranskning av konsulttjänster 

 
 

9.55 16 Rapport från socialnämnden 
 

Torbjörn Nyqvist 

 17 Ansökan om att kommunen ska tillämpa valfrihetssystem enligt 
LOV på boendestöd, beslut 
 

 

 18 Avtal för närvårdsenheten, antagande 
 

 

 19 Revidering av taxa för alkohollagen, tobakslagen, lagen om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt lagen om 
vissa receptfria läkemedel, antagande 
 

 

 20 Kompetensförsörjningsstrategi för Östhammars kommun, anta-
gande 
 

 

 21 Policy och strategi för integration i Östhammars kommun, anta-
gande 
 

 

 22 Organisationsförändring, antagande 
 

 

 23 Kvalitetsutvecklare, finansiering 
 

 

 24 Gemensam it-nämnd, antagande av reglemente och samverkans-
avtal 
 

 

 25 Yttrande angående ansökan om permutation för Stiftelsen 
Gräsöfonden 
 

 

 26 Öregrunds Utvecklingsråd (tidigare utvecklingsgrupp) 
 

 

 27 Beslut om bidrag till Lions Club angående kostnadstäckning för 
bygglovsavgift 
 

 

 28 Delårsrapport per tertial 1 2018 och kommentar preliminär plan 
2019-2022 Östhammar Vatten 
 

 

 29 Granskning av förslag till detaljplan för Öregrund 1:2 m.fl., 
Öregrunds Hamn 
 

 

 30 Granskning av förslag till detaljplan för del av Stenskär 1:1  
 

 

 31 Granskning av förslag till detaljplan för Gammelbyn 1:62, intill 
Gammelhusområdet 
 

 

 32 Granskning av förslag till detaljplan för Prästgårdshöjden, del av  
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fastigheten Marma 1:67 i Alunda 
 

 33 Försäljning av tomterna Öregrund 8:26, 8:27 och 8:28, godkän-
nande av köpekontrakt  
 

 

 34 Anmälningsärende. Fastställande av Länsplan för regional 
transportinfrastruktur 2018-2029 för Region Uppsala 
 

 

 35 Anmälningsärende. Oskarshamns kommuns ställningstagande i 
vetofrågan inför regeringens beslut om att tillåta utbyggnad av 
Clab till Clink 
 

 

 36 Anmälningsärende. Förbundsavgift 2019 till SKL 
 

 

 37 Anmälningsärende, inkomna handlingar 
 

 

 38 Delegationsbeslut, integrationsmedlen 
 

 

 39 Delegationsbeslut, personalfrågor 
 

 

 40 Delegationsbeslut, lotteritillstånd 
 

 

11.00 41 Överläggning upphandling och näringslivsklimat  Representant för 
Svenskt Näringsliv, 
Representanter från 
Företag i samverkan 
Ulf Andersson 
Inger Modig Lind 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Sekreterare Rebecka Modin 
  

Ordförande Jacob Spangenberg (C) 
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1 Dnr KS-2018-9 Dpl 904 
 
Information från gemensamma nämnder och kommunala bolag 
 
Kommundirektör Peter Nyberg informerar angående gemensamma nämnder och 
kommunala bolag.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
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2 Dnr KS-2018-9 Dpl 904 
 
Vädrets konsekvenser för kommunens verksamheter 
 
Samtliga förvaltningschefer har tillfrågats om sommarens värmebölja har påver-
kat verksamheterna.  
 
Kommundirektör Peter Nyberg informerar om konsekvenser av sommarens 
värmebölja utifrån områdena torka och spannmålsbrist, bränder, bemanning, 
verksamhetslokaler och inomhustemperatur, kommunikation och samverkan.  
 
Beredskaps- och säkerhetssamordnare kommer få i uppdrag att sammanställa 
lärdomar från sommarens väder.  
 
Arbetsutskottets beslut 2018-08-14 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott berömmer tjänstemannaorganisationen 
för det goda och strukturerade arbete som bedrivits med anledning av vär-
meböljan.  
 
Arbetsutskottets förslag 2018-08-14 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
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3 Dnr KS-2018-450 Dpl 543 
 
Inriktning VA-utveckling, beslut om åtgärder 
 
Handling A, KSAU 2018-09-04 
 
På Styrelsemöte Östhammar Vatten AB 2018-05-28 redogjordes för att den 
kommunala VA-försörjningen i Östhammars kommun är mycket ansträngd. På 
flera orter behöver kapaciteten utökas för att möta den tillväxt som beräknas i 
kommunen fram till 2030. I Östhammar och Alunda tätorter nyttjas redan idag 
hela den kapacitet som finns varför även kortsiktiga åtgärder behöver utredas 
och vidtas. Gästrike Vatten AB arbetar på uppdrag av Östhammar Vatten AB 
tillsammans med flera förvaltningar inom Östhammars kommun med att ta fram 
en plan för kommunens VA-utveckling. Förslag till åtgärder för 2018 ges utifrån 
nuvarande kunskapsläge och prioritering. 
 
Styrelsen för Östhammar Vatten AB beslutade att föreslå att kommunfullmäk-
tige i Östhammar beslutar:  

- att uppdra åt Östhammar Vatten AB att utöka pågående arbete med att 
utreda och säkerställa VA-försörjningen i Östhammar genom att utöka 
ramen för verksamhetskostnader för 2018 med 1 mnkr, 

- att uppdra åt Östhammar Vatten AB att utreda och projektera en teknisk 
lösning för att möjliggöra att spillvatten kan transporteras från Östham-
mar tätorts ledningsnät till Gimo med kostnadstäckning från Östhammar 
kommun (budget 300 tkr) under hösten 2018, 

- att uppdra åt Östhammar Vatten AB att starta en förstudie för nytt av-
loppsreningsverk för Östhammar tätort, 

- att uppdra åt Östhammar Vatten AB att starta en förstudie för ett avsalt-
ningsverk för dricksvatten för de östra delarna av Östhammars kommun, 

- att uppdra åt Östhammar Vatten AB att till budget och investeringsplan 
för 2019 ta fram en övergripande konsekvensanalys utifrån VAanlägg-
ningarnas kapacitet, kommande försörjningsbehov och eventuellt kortsik-
tiga lösningar 

 
Föreligger PM Inriktning VA-utveckling Östhammars kommun maj 2018 daterad 
2018-05-28.  
 
Representanter för Gästrike Vatten AB, VD Östhammar Vatten och Gästrike 
Vatten Lena Blad och VA-strateg Malin Delin, informerar i ärendet.  
 
I ärendet yttrar sig Cecilia Bernsten (C), Jonas Svensson (S), Inger Abrahamsson 
(C), Kerstin Dreborg (MP), Bertil Alm (C), Tomas Bendiksen (S) och Mika 
Muhonen (S). 
 
Kommunstyrelsens beslut 2018-06-12 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  
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_____ 
 
Chef för tillväxtkontoret Ulf Andersson och chef strategienheten Marie Berggren 
föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets beslut 2018-09-04 
 
Inför kommunstyrelsens sammanträde ska förslaget till beslut kompletteras 
med slutdatum för uppdragen. Punkt två i förslaget ska även kompletteras 
med slutdatum för genomförande.  
 
Arbetsutskottets förslag 2018-09-04 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med 
styrelsen för Östhammar Vatten AB:s förslag:  

1. att uppdra åt Östhammar Vatten AB att utöka pågående arbete med 
att utreda och säkerställa VA-försörjningen i Östhammar genom att 
utöka ramen för verksamhetskostnader för 2018 med 1 mnkr, 

2. att uppdra åt Östhammar Vatten AB att utreda och projektera en 
teknisk lösning för att möjliggöra att spillvatten kan transporteras 
från Östhammar tätorts ledningsnät till Gimo med kostnadstäckning 
från Östhammar kommun (budget 300 tkr) under hösten 2018, 

3. att uppdra åt Östhammar Vatten AB att starta en förstudie för nytt 
avloppsreningsverk för Östhammar tätort, 

4. att uppdra åt Östhammar Vatten AB att starta en förstudie för ett 
avsaltningsverk för dricksvatten för de östra delarna av Östham-
mars kommun, 

5. att uppdra åt Östhammar Vatten AB att till budget och investe-
ringsplan för 2019 ta fram en övergripande konsekvensanalys uti-
från VAanläggningarnas kapacitet, kommande försörjningsbehov 
och eventuellt kortsiktiga lösningar 

_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag 
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4 Dnr KS-2018-617 Dpl 042 
 
Delårsrapport 2018, godkännande 
 
Handling A1-2 
 
Föreligger delårsrapport för Östhammars kommun för perioden januari till och 
med juni 2018. Kommunen redovisar ett överskott för perioden på 14,6 mnkr 
jämfört med budgeterat överskott på 20 mnkr. För helåret 2018 prognostiseras 
ett underskott på 12 mnkr att jämföra med ett budgeterat överskott på 24,8 mnkr.  
 
Ekonomichef Tony Wahlberg föredrar ärendet.  
 
Arbetsutskottets förslag 2018-09-04 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrappor-
ten för Östhammars kommun för perioden januari till och med juni 2018. 
_____ 
 
Föreligger delårsrapport med vissa korrigeringar.  
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
  



 
Kommunstyrelsen 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2018-09-06 9 (56) 

 

  

 

5 Dnr KS-2018-272 Dpl 042 
 
Budgetuppföljning 2018, åtgärder för en budget i balans 
 
Inledning 
Kommunstyrelsen gav vid sitt sammanträde 2018-06-12 förvaltningen i uppdrag 
att presentera förslag för att få en budget i balans. Redovisningen av budgetläget 
per den sista maj innebär att Östhammars kommun har en negativ avvikelse på 
mer än 3 % samt att balanskravet inte uppfylls. Östhammars kommun har ett 
resultatmål om 2 % av skatter och bidrag i överskottsmål. För att nå målet om en 
budget i balans (0-resultat) föreslås följande åtgärder: 

- De nämnder som har ett resultatöverskott vid delåret ska försvara över-
skottet budgetåret ut. 
(0 mnkr) 
 

- De nämnder som har ett underskott, förutom Socialnämnden, ska vidta 
åtgärder för en budget i balans.  
(1,8 mnkr) 
 

- Socialnämnden ska förbättra sitt resultat med 10 mnkr  
(10 mnkr) 
 

- Kommunstyrelsen ska frysa posten som avser oförutsedda och projekt 
resten av året.  
(6,5 mnkr) 
 

- Utöver detta införs farfarsprincip, beslut om kostnader flyttas till nästa 
chefsled, avseende inköp, köp av utbildning och konferenser samt an-
ställning. 

- Sänka investeringsvolymen 
- Gå igenom och omprioritera samtliga investeringsprojekt 
- Förläng användningstiden av hårdvara, datorer 5 år och telefoner 4 år 
- Se över avtal och bemanning 
- Anställnings- och inköpsrestriktioner 

o Nyanställningar måste beslutas av förvaltningschef 
o Helt stopp för administrativa funktioner  
o Ingen övertid, endast förvaltningschef kan ge dispens 
o Farfarsprincip vid sällanköp över 5000 kr 
o Utbildning och konferenser beslutas av förvaltningschef 
o Internat beviljas ej 
o Förvaltningschefer ser över vad som ej är kärnuppdrag  

(1 mnkr) 
 

- Statsbidrag för ökat bostadsbyggande  
(1,5 mnkr)  
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I arbetet med att nå en budget i balans ska verksamheter som ej utgör lagkrav 
eller är att beteckna som kärnverksamhet särskilt prövas. 
 
Föreligger budgetuppföljning för juni 2018.  
 
Kommundirektör Peter Nyberg föredrar ärendet.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Att ovanstående åtgärder beslutas med omedelbar verkan. 
 
Arbetsutskottets beslut 2018-08-14 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. Ärendet återupptas på 
nästa arbetsutskott.  
_____ 
 
Kommundirektör Peter Nyberg föredrar ärendet.  
 
Arbetsutskottets förslag 2018-08-21 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ovanstående åtgärder fastställs med omedel-
bar verkan.  
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
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6 Dnr KS-2018-566 Dpl 045 
 
Särskild medlemsinsats i Kommuninvest 2018  
 
Handling G, KSAU 2018-08-21 
 
Bakgrund 
För att möta framtida krav från EU ska Kommuninvest liksom andra finansiella 
institut stärka sitt kapital. Målet är en s.k. bruttosoliditet på 1,5% som ska upp-
nås senast 2018. Mot denna bakgrund vände man sig år 2015 till medlemskom-
munerna rörande höjda medlemsinsatser. Kommuninvest lade fast som högsta 
nivå en insats om 900 kr per invånare. 
Flertalet av medlemmarna har uppnått högsta nivån 900 kr per invånare. Öst-
hammars kommuns medlemsinsats motsvarar idag 64% av denna nivå. Vi föror-
dar att Östhammar höjer insatsen fullt ut till 900 kr per invånare, höjningen mot-
svarar ett belopp strax över 7,1 mnkr. 
 
Ekonomi 
Förslaget är inte resultatpåverkande, kommunen minskar sin kassa med 7,1 mnkr 
samtidigt som motsvarande belopp bokförs som en finansiell anläggningstill-
gång. 
När maxbeloppet är nått låses insatsen till aktuellt invånarantal, i annat fall så 
blir insatsen högre om befolkningen ökar. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Kommunens medlemsinsats höjs till 900 kr per invånare, en höjning med  
7 137 848 kronor, att finansieras ur rörelsekapitalet. 
 
Ekonomichef Tony Wahlberg föredrar ärendet.  
 
Arbetsutskottets förslag 2018-08-21 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kommunens medlems-
insats höjs till 900 kr per invånare, en höjning med 7 137 848 kronor, att 
finansieras ur rörelsekapitalet. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag 
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7 Dnr KS-2018-385 Dpl 007 
 
Yttrande över revisionsgranskning angående leasingbilar i kommunen 
 
Handling D1-2, KSAU 2018-08-21 
 
KPMG har på uppdrag av Östhammars kommuns revisorer granskat leasingbilar 
i kommunen. 
 
Föreligger yttrande från ekonomichef Tony Wahlberg. 
 
Ekonomichef Tony Wahlberg föredrar ärendet.  
 
Arbetsutskottets förslag 2018-08-21 
 
Kommunstyrelsen antar yttrandet och överlämnar det till kommunens revi-
sorer.  
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
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8 Dnr KS-2018-9 Dpl 904 
 
Information från Strategienheten om slutförvaret 
 
Handling B 
 
Rapport om aktuellt från strategienheten, slutförvarsfrågor, perioden 2018-06-12 
– 2018-10-09 redovisas. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
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9 Dnr KS-2018-605 Dpl 042 
 
Ansökan om medel för slutförvarsorganisationen 2019 
 
Handling C, KSAU 2018-09-04  
Handling C 
 
Enligt 34 § förordningen (2017:1179) om finansiella åtgärder för hanteringen av 
restprodukter från kärnteknisk verksamhet som började gälla 1 september 2018, 
ska ansökan om medel ur kärnavfallsfonden inkomma till Riksgälden senast tre 
månader före den period som ansökan avser. Det innebär för Östhammars kom-
mun att ansökan ska vara inlämnad till Riksgälden senast 30 september 2018 för 
att kunna följa verksamhets- och budgetår. 
 
Slutförvarsorganisationen har haft planeringsdag 23 augusti 2018 för att lägga 
ramar och planera sitt arbete med slutförvar för använt kärnbränsle och slutför-
var för låg- och medelaktivt avfall (SFR). 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
KSAu föreslår KS att anta förslag till verksamhetsplan med tillhörande ansökan 
om medel ur kärnavfallsfonden för 2019 års arbete med slutförvarsfrågorna. 
 
Chef strategienheten Marie Berggren föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-09-04 
 
Kommunstyrelsen antar förslag till verksamhetsplan med tillhörande 
ansökan om medel ur kärnavfallsfonden för 2019 års arbete med 
slutförvarsfrågorna. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
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10 Dnr KS-2018-343 Dpl 913 
 
Motion från Ingemar Adén (BOA) om väg 288, svar 
 
Handling D1-2, KSAU 2018-09-04 
 
Ingemar Adén (BOA) yrkar i motion daterad 2018-05-04 att: 

• Väg 288, 2 + 1 byggs i befintlig vägsträckning 
• Väg 288 får en planfri korsning med järnvägen i Gimo 
• Väg 288 trafiksäkerhetsförbättringar genom Gimo och Hökhuvud 
• Nytt vatten- och avloppsledning från Gimo och Östhammar 

 
I ärendet yttrar sig Ingemar Adén (BOA). 
 
Kommunfullmäktiges beslut 2018-05-08 
 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 
_____ 
 
Föreligger tjänstemannayttrande daterat 2018-08-29. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 2018-05-08 
KSAU föreslår kommunstyrelsen att med yttrandet anse motionen besvarad. 
 
Chef strategienheten Marie Berggren föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-09-04 
 
Motionen anses besvarad i enlighet med tjänstemannayttrandet daterat 
2018-08-29. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag 
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11 Dnr KS2018-330 Dpl 900 
 
Yttrande gällande betänkandet Några frågor i skyddslagstiftningen  
(SOU 2018:26) 
(Fö2018/00493/RS) 

 
Handling E, KSAU 2018-09-04 
Remisshandling via regeringens webbplats  
 
Bakgrund/ingress: Östhammars kommun har inbjudits att lämna synpunkter på 
rubricerade remiss. Betänkandet är ett deluppdrag för kommittén för förbättrat 
skydd för totalförsvarsverksamhet som tillsattes 2017. 
Kommitténs förslag innebär att  

• skyddslagens uppräkning av skyddsobjekt utvidgas något. Utöver att 
objekt för posthantering, livsmedelsförsörjning och försörjning av andra 
förnödenheter av betydelse för Sveriges försörjningsberedskap tillförs 
uppräkningen, 

•  införs en möjlighet att besluta om militära fordon som skyddsobjekt. 
• Därtill utsträcks tiden för Försvarsmaktens beslutanderätt i fråga om 

tillfälliga skyddsobjekt.  
• Förslaget innebär också att regeringen ges utökad flexibilitet när det 

gäller att utöka skyddslagens tillämpningsområde under extraordinära 
förhållanden. 

• Slutligen innebär förslaget ett förtydligande av skyddslagens 
tillträdesförbud i förhållande till drönare och andra obemannade farkoster 
samt 

• En uttrycklig befogenhet för skyddsvakter att ingripa mot dessa om det 
behövs för att fullgöra bevakningsuppgiften. 

 
Östhammars kommun har begärt och fått förlängd remisstid. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
KSAU föreslår kommunstyrelsen att anta yttrandet som sitt eget och översända 
detsamma till försvarsdepartementet. 
 
Vid kommunstyrelsesammanträdet bör paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Chef strategienheten Marie Berggren föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-09-04 
 
Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget och översänder det till 
försvarsdepartementet. 
 
Vid kommunstyrelsesammanträdet bör paragrafen förklaras omedelbart 
justerad. 
_____     
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12 Dnr KS-2018-554 Dpl 225 
 
Yttrande gällande förslag till nytt beslut och nya föreskrifter för naturreservat 
Florarna i Tierps och Östhammars kommuner 
(511-4756-11) 

 
Handling F, KSAU 2018-09-04 
Remisshandling via länsstyrelsens webbplats, förslag till beslut, förslag till 
skötselplan 
 
 
Länsstyrelsen har utarbetat ett förslag till nytt beslut och skötselplan för naturre-
servatet Florarna i Tierps och Östhammars kommuner. 
 
Länsstyrelsen beskriver syftet med reservatsbildningen: 
Det är att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer, skydda, vårda 
och återställa värdefulla naturmiljöer samt att tillgodose behovet av områden för 
friluftslivet. Det preciserade syftet med naturreservatet Florarna är att: 

• bevara och vårda myrar, sjöar, sumpskogar, äldre barrskogar och lövrika 
skogar samt den biologiska mångfald som är knuten till dessa miljöer, 

• bidra till att gynnsam bevarandestatus uppnås på biogeografisk nivå för 
utpekade naturtyper och arter enligt Natura 2000, 

• bevara landskapskaraktären inom ett större mosaikartat område med viss 
vildmarksprägel, 

• bevara och återställa myrarnas och sumpskogarnas hydrologiska förhål-
landen, 

• bevara och återställa kulturpräglade naturmiljöer i form av hävdade ängs- 
och betesmarker, skogsbeten och spärrgreniga träd samt till dessa kopp-
lade kulturhistoriskt präglade miljöer i form av byggnader och lämning-
ar, 

• återställa områden påverkade av skogsbruk till naturskog, 
• bevara ett för allmänheten attraktivt besöksområde som stimulerar till  

naturupplevelser och ett aktivt friluftsliv. 
 
Förutom att ha höga natur-, kultur- och friluftsvärden som behöver förvaltas för 
att bibehålla och utveckla sina värden, så är Florarna ett Natura 2000-område, 
dvs. del av EU:s nätverk för värdefull natur. 
 
Föreligger förslag till yttrande gällande förslag till nytt beslut och nya föreskrif-
ter för naturreservat Florarna i Östhammars kommun. 
 
Miljösakkunnig Camilla Andersson föredrar ärendet.  
 
Arbetsutskottets förslag 2018-09-04 
 
Kommunstyrelsen antar yttrandet och överlämnar det till Länsstyrelsen.  
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Kommunstyrelsen vill betona att i den mån beslut och föreskrifter för  
naturreservatet inskränker rätten till jakt och skogsbruk på privat mark, 
anser kommunstyrelsen att intrångsersättning ska utbetalas till mark-
ägaren inom de intrångsavtal som tecknas. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
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13 Dnr KS-2018-608 Dpl 052 
 
Prioritering för inköp av livsmedel avseende kött 
 
Sommarens och vårens värme har lett till en ansträngd situation. Sommarens 
torka har lett till en svår fodersituation för landets lantbrukare och det drabbar de 
ekonomiskt och risken för hälsan hos deras djur. 
 
Martin& Servera AB är leverantör av livsmedel och däribland kött till Östham-
mars kommun. Företaget har i och med rådande situation ökat antalet svensk-
producerande djur som köps in och slaktas och köper även in ett antal större par-
tier av fryst råvara för att sälja senare under året eller i början av 2019. 
 
Samtal har förts med Martin & Servera AB hur kommunerna ska öka andelen 
svenskt kött. 
 
Föra att minska köerna till de i nuläget långa köerna till slakterierna och för att 
underlätta för landets lantbrukare föreslås att Östhammars kommun ökar inköpet 
av andelen svenskt kött under perioden september fram till och med årsskiftet 
2018/19. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Östhammars kommun ska öka andelen svenskt 
kött under perioden september fram till och med årsskiftet 2018/19 i barnom-
sorg, skola och äldreomsorg. 
 
Upphandlingschef Inger Modig Lind och måltidschef Anneli Wallén föredrar 
ärendet.  
 
Arbetsutskottets förslag 2018-09-04 
 
Kommunstyrelsen beslutar att Östhammars kommun ska öka andelen 
svenskt kött under perioden september fram till och med årsskiftet 2018/19 
i barnomsorg, skola och äldreomsorg, med målsättning att 100 % av köttet 
ska vara svenskt.  
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
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14 Dnr KS-2018-603 Dpl 004 
 
Rapport från Upphandlingsenheten 
 
Rapport från Upphandlingsenheten, perioden 2018-03-01 – 2018-08-31 
 

Inledning 
Från och med 2018-01-01 har Östhammars kommun en centraliserad upphand-
lingsorganisation. Upphandlingsenheten är en enhet under kommunledningsför-
valtningen. Den nya organisationen har i sin helhet varit på plats fr o m den 5 
mars 2018 med fyra personer, tre upphandlare och en upphandlingschef. 
 
Inköpsprocessens mål och upphandlingsenhetens roll och ansvar 
Inköpsprocessens mål styrs av fyra särskilt utpekade intressen: rättssäkerhet, 
effektivitet, näringsliv och företagsklimat samt ekologisk och social hållbarhet. 
Målen följs i sin tur upp genom kommunens internkontrollplan och hållbarhets-
bokslut. 
  
Inköpsprocessens mål är:  

• Östhammars kommuns inköp ska vara rättsäkra och ske under god affär-
setik  

• Östhammars kommuns inköp ska bidra till att minska kommunens sam-
lade kostnader för köp av varor, tjänster och entreprenader. Detta sker 
främst genom effektiviseringar av inköpsprocessen. Östhammars kom-
mun ska så långt det är möjligt digitalisera inköpsprocessen.  

• Östhammars kommuns upphandlingsarbete ska underlätta för nyetable-
rade, små och medelstora företag att delta i upphandlingar och verka för 
en ökad dialog med det lokala näringslivet.  

• Östhammars kommuns upphandlingar och avtal ska vara socialt och eko-
logiskt hållbara.  

 
Upphandlingsenheten ska: 

• Leda och styra kommunens inköpsverksamhet. 
• Genomföra alla kommunens annonserade upphandlingar och direktupp-

handlingar över 100.000 kronor. 
• Följa upp löpande ramavtal och inleda nya upphandlingar vid fortsatt be-

hov. 
• Följa upp uppställda nyckeltal ex. leverantörstrohet och e-handel 
• Stödja verksamheterna i deras inköpsarbete med hjälp av mallar, rådgiv-

ning, granskningar, internutbildningar, internkontroller och möten/forum.  
• Sprida information till förvaltningar om t.ex. nya ramavtal. 
• Hålla avtalsdatabasen uppdaterad. 

 
I övrigt ska upphandlingsenheten arbeta för att stärka det lokala företagsklimatet 
genom bl.a. ökad dialog.  
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Upphandlingsenheten har även att uppmärksamma ”problemområden” där det 
t.ex. är vanligare med avtalsbrott, leverantörsotrohet, otillåtna direktupphand-
lingar, identifiera vad det beror på och försöka avhjälpa problemet. 
 
 
Antal genomförda upphandlingar och kommande upphandlingar 
Under perioden har upphandlingsenheten genomfört 18 stycken upphandlingar 
inklusive direktupphandlingar över 100.000 kronor. Upphandlingarna omfattar 
både varor och tjänster samt entreprenader i omfattningen 100.000 – 6.800.000 
SEK. 
Fr o m september t o m december månad beräknas ca 15-20 upphandlingar att 
genomföras. 
Två upphandlingar har varit föremål för överprövning, varav en ansökan avsla-
gits och i den andra har dom ej meddelats.  
 
Aktiviteter  
Upphandlingsenheten har deltagit under företagarmöte anordnat av Företag i 
samverkan den 12 april. 
Upphandlingsenheten har också deltagit i konferens om företagsklimat den 31 
maj. Informationsträffar till samtliga förvaltningars ledningsgrupper och/eller 
arpetsplatsträffar har genomförts under våren. 
Deltagande i utbildningar såsom Grundkurs i LOU, användarutbildning i upp-
handlingsverktyget Kommers, utbildning i ESPD, (en standardiserad form av 
egen försäkran som preliminärt bevis på att leverantören får delta i upphandling-
en), Upphandling 24:s sverigeturné (föreläsningar och bordsdiskussioner) samt 
gemensam utbildning med UPSAM (upphandlare och chefer i Uppsala län). 
Deltagande i regelbundna möten med upphandlingschefer i länet, UPSAM. 
Genomförande av informationsmöten inför kommande upphandlingar. 
 
Planerade aktiviteter 
Anordnande av utbildning certifierad beställare och inköpare i Östhammars 
kommun. Utbildningen kommer att ges under fyra tillfällen under hösten. 
Enskilda dialogmöten där den upphandlande myndigheten träffar en leverantör 
åt gången inför en kommande upphandling. Syftet är att inhämta information för 
att sedan kunna utforma en upphandling som ger bästa möjliga resultat.  
Upphandlingsmöten med kommunala bolag och stiftelsen kommer att genomfö-
ras under hösten. 
Informationsmöten inför kommande upphandlingar. 
Deltagande på företagarmöten i september och oktober. 
Fortsättningsutbildning i LOU samt i upphandlingsverktyget Kommers. 
 
Övrigt 
Upphandlingsenheten kommer att under perioden 1 oktober 2018 – 26 april 2019 
ta emot en praktikant på heltid som genomgår en yrkeshögskoleutbildning till 
offentlig upphandlare. 
 
Kommunstyrelsens beslut     
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15 Dnr KS-2018-384 Dpl 007 
 
Yttrande över revisionsgranskning av konsulttjänster 
 
Handling C1-3, KSAU 2018-08-21 
 
KPMG har på uppdrag av Östhammars kommuns revisorer granskat omfattning-
en av köpta konsulttjänster samt den interna kontrollen i samband med att kon-
sultkostnader uppstår. Granskningen avser kommunstyrelsen och nämnderna. 
 
Efter genomförd granskning görs bedömningen att den interna kontrollen avse-
ende köpta konsulttjänster i huvudsak är tillräcklig. 
 
Nämnderna har lämnat yttranden till revisionen och dessa yttranden lämnas till 
kommunstyrelsen endast som information. I föreliggande skrivelse lämnas ytt-
rande över de delar som berör kommunledningsförvaltningen. 
 
Upphandlingschef Inger Modig Lind föredrar ärendet.  
 
Arbetsutskottets förslag 2018-08-21 
 
Kommunstyrelsen antar yttrandet och överlämnar det till kommunens revi-
sorer.  
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
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16 Dnr KS-2018-9 Dpl 904 
 
Rapport från socialnämnden 
 
Representant från socialförvaltningen inbjuds till sammanträdet. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
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17 Dnr KS-2018-88 Dpl 730 
 Dnr SN-2018-59 Dpl 709 
 
Ansökan om att kommunen ska tillämpa valfrihetssystem enligt LOV på  
boendestöd, beslut 
 
Handling C1-2, KSAU 2018-08-14 
 
Östhammars kommun har fått en ansökan om att utöka tillämpningen av Lag 
(2008:962) om valfrihetssystem (LOV) till att även omfatta boendestöd. 
 
Socialnämnden har ombetts att yttra sig i ärendet. I yttrandet framhåller social-
nämnden bland annat: ”Att boendestödet även fortsättningsvis helt utförs i egen 
regi bedöms vara avgörande för att det kommunala boendestödet ska kunna  
bibehålla den bemanning som krävs för kvalitetsutveckling, kostnadseffektivitet 
och personalkontinuitet. En välfungerande verksamhet i egen regi skulle vara en 
nödvändighet även i en situation där flera utförare är verksamma. I likhet med 
den absoluta merparten av landets övriga kommuner, bör Östhammars kommun 
därmed avstå från att införa valfrihetssystem inom boendestöd. Det inkomna 
förslaget bör således avslås.” 
 
Socialnämndens ordförande Kerstin Björck-Jansson och socialchef Håkan 
Dahlqvist föredrar ärendet.  
 
Arbetsutskottets förslag 2018-08-21 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå ansökan om att 
införa LOV inom boendestöd.  
 
Pär-Olof Olsson (M) deltar inte i beslutet. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag 
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18 Dnr KS-2018-517 Dpl 901 
 Dnr SN-2018-153 Dpl 901 
 
Avtal för närvårdsenheten, antagande 
 
Handling B, KSAU 2018-08-14 
 
Föreligger förslag till Avtal Närvårdsenhet Östhammar. 
 
Avtalet ska godkännas av socialnämnden och antas av kommunstyrelsen. 
 
Socialnämnden har beslutat 2018-06-20 att godkänna avtalet för närvårdsenhet-
en och överlämnat det till kommunstyrelsen. 
 
Socialnämndens ordförande Kerstin Björck-Jansson och socialchef Håkan 
Dahlqvist föredrar ärendet.  
 
Arbetsutskottets förslag 2018-08-14 
 
Kommunstyrelsen antar avtalet för närvårdsenheten.  
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
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19 Dnr KS-2018-515 Dpl 308 
 Dnr BMN-2018-1013 
 
Revidering av taxa för alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaret- 
ter och påfyllningsbehållare samt lagen om vissa receptfria läkemedel,  
antagande 
 
Handling E, KSAU 2018-08-14 
 
Då ny lagstiftning avseende lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnings-
behållare trätt i kraft 2017-05-24, (2017:425), måste taxan för rubricerat ärende 
revideras. Övergripande redaktionella ändringar har genomförts. 
 
Bygg- och miljönämnden har 2018-06-20 beslutat att anta revidering av taxa för 
alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbe-
hållare samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-08-14 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad taxa för 
alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyll-
ningsbehållare samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag 
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20 Dnr KS-2018-555 Dpl 003 
 
Kompetensförsörjningsstrategi för Östhammars kommun, antagande 
 
Handling G, KSAU 2018-08-14 
 
Syftet med den kommunövergripande kompetensförsörjningsstrategin är att öka 
vår beredskap och förmåga att hantera omvärldens förändrade krav och förvänt-
ningar samt att skapa förutsättningar för en lärande organisation.  
 
Kraven på anpassning kommer från flera håll. Ny lagstiftning, nya förväntningar 
på den service vi tillhandahåller, teknisk utveckling som ställer andra krav på 
utbildning och även leder till nya arbetssätt, nya generationer som ställer andra 
krav på oss som arbetsgivare än vi är vana vid. Samtidigt som vi måste bemöta 
dessa nya krav och förväntningar medför pensionsavgångar och demografiska 
förändringar att vi får personalbrist inom flera av våra verksamhetsområden.  
 
I kompetensförsörjningsstrategin kartläggs de olika faktorer som påverkar förut-
sättningarna att genomföra vårt uppdrag som kommun, vi analyserar nuläget och 
försöker reda ut var vi behöver lägga vårt fokus de närmaste åren. Vi betonar 
också vikten av samtliga medarbetares engagemang för att tillsammans lyckas 
med uppgiften.  
 
Strategin ska leda till att kompetensförsörjningsplaner årligen arbetas fram på 
förvaltningsnivå. Planerna ska innehålla prognos av kompetensbehov, analys av 
kompetensgap, mätbara åtgärder för att motverka gapet samt uppgift om ansva-
rig för genomförande och uppföljning. Det kommer att finnas mallar och stöd för 
hur prognosarbetet genomförs. 
 
Gapet mellan befintlig kompetens och framtida behov måste ligga till grund för 
prioriterade satsningar och vara en naturlig del av vår verksamhetsplanering. 
Rapportering av prognos och åtgärder sker årligen inom ramen för personaleko-
nomisk redovisning i kommunens årsredovisning. 
 
I kompetensförsörjningsstrategin presenteras vad vi betraktar som våra strate-
giska fokusområden – de områden vi utan fördröjning måste satsa på för att möta 
kommande utmaningar i kompetensförsörjningen. Till varje fokusområden finns 
mål. Fokusområdena är: 

• Kartlägga och behålla kompetensen 
• Marknadsföra kommunen rätt (En kommun – ett arbetsgivarvarumärke, 

Närvaro i rätt forum med rätt budskap, Ökad jämställdhet och mångfald 
attraherar) 

• Bredda rekryteringsbasen (Utrikes födda med vårdutbildning, Utrikes 
födda utan vårdutbildning, Öka intresset för vård- och omsorgsutbild-
ningen, Underlätta för boende i andra kommuner, Lärande organisation) 

• Maximera nyttan av kompetensen (Skapa avlastning genom nya jobb, 
Automatisera) 
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• Trygga chefsförsörjningen genom hållbart ledarskap 
 
HR-strateg Lisa Karbelius föredrar ärendet.  
 
Arbetsutskottets förslag 2018-08-14 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta kompetensförsörj-
ningsstrategi för Östhammars kommun. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag 
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21 Dnr KS-2018-240 Dpl 003 
 
Policy och strategi för integration i Östhammars kommun, antagande 
 
Handlingar H 1-4, KSAU 2018-08-14 
 
Remissförfarande: Underlaget har varit på bred remiss till samtliga förvaltnings-
chefer, berörda tjänstepersoner inom kommunens verksamheter, representanter 
för civilsamhälle, myndigheter med flera. En pågående remissrunda till Centrala 
samverkansgruppen (arbetsgivarorganisationerna) äger rum nu. Processkarta 
som anger remissförfarande och tidplan bifogas. 
 
Kommunstyrelsen fastställde i beslut KS-2016-22 att en övergripande strategi 
för integration för Östhammars kommun ska tas fram. Behovet av en förvalt-
ningsövergripande strategi på integrationsområdet har också lyfts av flera kom-
munala verksamheter.  
 
Policy och strategi för integration i Östhammars kommun syftar till att utgöra 
kommunens övergripande styrdokument på integrationsområdet och anger den 
strategiska viljeriktningen för Östhammars kommun. Den inledande policyn 
syftar till att fungera vägledande på integrationsområdet för kommunens verk-
samheter. Policyn anger ett antal gemensamma ställningstaganden som tar sin 
utgångspunkt i kommunens värdeord. Policyn kompletteras med en strategi för 
integration som beskriver åtta identifierade strategiska områden. Strategin är ett 
underlag för planering, uppföljning och långsiktighet och syftar till att stödja och 
vägleda utformningen av integrationsarbetet i kommunala verksamheter. Detta 
sker genom varje nämnds/förvaltnings införlivande av strategin i respektive or-
dinarie verksamhetsplanering och uppföljning. 
 
I föreliggande handling bifogas Policy och strategi för integration i Östhammars 
kommun samt en processkarta som anger tidplan och remissförfarande. Bifogade 
bilagor 2 och 3 fungerar som kunskaps- och idéunderlag och är inte föremål för 
beslut. 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner Policy och strategi för integration i 
Östhammars kommun och skickar underlaget (ej bilaga 2 och 3) på remiss till 
samtliga nämnder. Remisstid för nämnder 2018-04-11 – 2018-06-21, i enlighet 
med processkarta. Beslut i kommunfullmäktige 2018-09-25. 
 
Kommundirektör Peter Nyberg föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets beslut 2018-04-10 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner Policy och strategi för integration i 
Östhammars kommun och skickar underlaget (ej bilaga 2 och 3) på remiss till 
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samtliga nämnder. Remisstid för nämnder 2018-04-11 till och med 2018-06-21, i 
enlighet med processkarta. Beslut i kommunfullmäktige 2018-09-25. 
_____ 
 
Remissförfarande 
Policy och strategi för integration i Östhammars kommun har under perioden 
2018-02-26 – 2018-06-21 varit på bred remissrunda till samtliga nämnder och 
förvaltningsledningar, berörda tjänstepersoner inom kommunens förvaltningar, 
Centrala samverkansgruppen (arbetstagarorganisationerna) representanter från 
det lokala civilsamhället, berörda myndigheter och andra aktörer. Bilaga 2 och 3 
har hanterats internt inom kommunen. 
 
Dokumentet har fått positiv respons och samtliga synpunkter, som främst har 
varit av redaktionell karaktär, har omhändertagits.  
 
Barn- och utbildningsnämnden (2018-05-17), Socialnämnden (2018-06-20), 
Kultur- och fritidsnämnden (2018-06-20) och Bygg- och miljönämnden (2018-
06-20) har antagit yttrandena avseende Policy och strategi för integration i Öst-
hammars kommun. 
 
Föreliggande handlingar 
• Policy och strategi för integration i Östhammars kommun  
• Bilaga 2 och 3 (kunskaps- och idéunderlag; ej föremål för beslut) 
• PPT-presentation 2018-08-14 
• Processkarta över remissinstanser, process och tidplan 
 
Tidplan 
• KSAu, antagande: 2018-08-14 
• Kommunstyrelsen, antagande: 2018-09-11 
• Kommunfullmäktige, antagande: 2018-09-25 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Policy och strategi för integration i Östhammars kommun antas. 
 
Arbetsmarknads- och integrationsstrateg Helene Ulman Lilja föredrar ärendet.  
 
Arbetsutskottets förslag 2018-08-14 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta policy och strategi 
för integration i Östhammars kommun. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag 
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22 Dnr KS-2017-677 Dpl 001 
 
Organisationsförändring, antagande 
 
Handling A, KSAU 2018-08-21 
 
Syftet med en organisationsöversyn är att pröva om nuvarande organisation är 
organiserad och skapar mesta nytta för medborgare, företagare, besökare och 
fastighetsägare. 
 
Kommundirektör Peter Nyberg föredrar ärendet och informerar om organisat-
ionsöversyn i Östhammars kommun 
 
Arbetsutskottets beslut 2017-08-15 
 
Arbetsutskottet har tagit del av informationen och tackar för densamma.  
 
Kommunstyrelsen informeras i ärendet på sammanträde 2017-08-22.  
 
Kommundirektör Peter Nyberg ges i uppdrag att sammanfatta ett beslutsun-
derlag i ärendet om organisationsöversyn inför kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträde 2017-09-05. 
_____ 
 
I ärendet yttrar sig Bertil Alm (C), Cecilia Bernsten (C) och Margareta Widén 
Berggren (S). 
 
Kommunstyrelsens beslut 2017-08-22 
 
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 
_____ 
 
Föreslås en organisationsöversyn där särskild vikt läggs vid följande: 

• En organisation som underlättar för medborgare och företagare 
• En kostnadseffektiv organisation 

 
Arbetsutskottets förslag 2017-09-04 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
- Att genomföra översynen i linje med ovanstående direktiv och förutsätt-

ningar 
- Att översynen skall rapporteras kontinuerligt och redogöra för förslag under 

hösten 2017 och våren 2018.  
_____ 
 
I ärendet yttrar sig Pär-Olov Olsson (M), Cecilia Bernsten (C), Lars O Holmgren 
(BOA) och Margareta Widén Berggren (S). 
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Kommunstyrelsen har 2017-09-12 beslutat 
 
Organisationsöversyn genomförs i linje med ovanstående direktiv och förutsätt-
ningar. (Bilaga 6). 
 
Översynen skall rapporteras kontinuerligt och redogöra för förslag under hösten 
2017 och våren 2018.  
_____ 
 
Kommundirektör Peter Nyberg föredrar ärendet och lämnar rapport om organi-
sationsöversynen. 
 
Arbetsutskottets beslut 2018-03-20 
 
Arbetsutskottet har tagit del av informationen och tackar för densamma. 
Ärendet återkommer till kommunstyrelsens arbetsutskott, senast under juni må-
nad. 
_____ 
 
Information om ärendets fortsatta gång, metod för översynen, skäl till att genom-
föra översynen, förslag till organisation och skälen varför.  
 
Kommundirektör Peter Nyberg föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-06-05 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  
 
Ärendet återupptas i kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-14.  
_____ 
 
Kommundirektör Peter Nyberg föredrar ärendet. 
 
I ärendet yttrar sig Cecilia Bernsten (C) och Inger Abrahamsson (C). 
 
Kommunstyrelsens beslut 2018-06-12 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  
 
Ärendet återupptas i kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-14.  
_____ 
 
Kommundirektör Peter Nyberg informerar om organisationsöversynsprocessen, 
skälen till översynen och vad som ska uppnås med organisationsförändringen, 
vilka alternativ som övervägt, förslaget till organisationsförändring, bemanning 
samt resultat av fackliga förhandlingar. 
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Arbetsutskottets beslut 2018-08-14 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. Ärendet återupptas för 
beslut 2018-08-21. 
_____ 
 
Inledning 
Kommunstyrelsen gav under hösten 2017 direktiv för en organisationsöversyn.  
Följande direktiv gavs; 

- Se över plan och exploateringsprocessen, i syfte att vara mer ändamåls-
enlig, ha en bättre leverans samt vara mer anpassad efter invånares och 
bostadsutvecklares behov 

- Se över vårt arbete och vår relation till det lokala och regionala närings-
livet, i syfte att förbättra vårt företagsklimat samtidigt som vi behåller ett 
tryggt och rättssäkert tillsynsarbete 

- Stödfunktioner (Kansli, HR, Ekonomi, Kommunikation, Upphandling, 
IT), i syfte att skapa en mer robust, likvärdig och effektiv organisation 

- Granskning av kärnteknisk verksamhet, kommer inte att beröras i detta 
ärende. Förvaltningen återkommer med förslag under hösten. 

 
Metod 
Har i huvudsak letts av kommundirektören och vikarierande administrativ chef 
(stödfunktioner). När det gäller översynen av stödfunktioner har det skett genom 
samtal med ledningsgrupper samt direkt berörda grupper (resultatet av översy-
nen av stödfunktioner finns i bilaga Utredning av stödfunktioner). När det gäller 
översynen av de resterande direktiven har de skett genom workshops med sex 
olika grupper från Bygg- och miljöförvaltningen, Tillväxtkontoret, Strategi-
enheten och Tekniska förvaltningen. 
 
Samtliga workshops har jobbat med samma material, ett material som utgår från 
ett scenario om en sammanhållen organisation, dvs., en ny förvaltning som inne-
håller såväl vårt uppdrag om tillväxt och näringslivsutveckling som vårt uppdrag 
om myndighetsutövning inom bygg, miljö, livsmedel och planering. Samtliga 
workshops arbetade med hinder och möjligheter för en sådan organisering. 
Samtliga synpunkter dokumenterades. Samtliga workshops följdes upp med en 
återkoppling där samtliga synpunkter presenterades och kommenterades av ar-
betsgivaren. Arbetsgivaren redogjorde för sitt förslag till organisering. 
 
Utöver workshops gjordes studiebesök eller möten med tre kommuner, Tierp, 
Rättvik och Gislaved. Samtliga dessa kommuner har genomfört förändringar i 
den riktning som föreslås i denna utredning. 
 
Såväl före som under utredningen har samverkan skett med arbetstagarorganisat-
ionerna. Efter workshops och återkoppling genomförts inleddes ytterligare sam-
verkan om organisationsförändringen. En riskbedömning togs fram i samarbete 
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med arbetstagarorganisationerna. Till riskbedömningen togs även fram en hand-
lingsplan. Förändringen är förhandlad, MBL 11, och är avslutad i enighet. 
 
Organisationsöversynen är rapporterad i kommunstyrelsens arbetsutskott samt i 
kommunstyrelsen. Förändringen beräknas beredas i arbetsutskottet 2018-08-21 
samt beslutas i kommunstyrelsen 2018-09-11.  
 
Varför översyn och förändring? 
Översynen berör områden som ifrågasatts under de senaste åren, från såväl för-
troendevalda, näringsliv, enskilda, konsultrapporter och tjänstemän. Måluppfyl-
lelsen har varit svag och leveransen vikande. Dessutom har kommunen som or-
ganisation uppfattats som trög och otydlig. 

- I förändringsarbetet vill vi därför samla allt vårt arbete gentemot närings-
liv och tillväxt i samma förvaltning, skapa förutsättningar med samlade 
resurser och en ökad prioriteringsförmåga. 

- Samla all vår kunskap och erfarenhet i en förvaltning för hållbar tillväxt 
ta vara på vår kompetens och ge ökade förutsättningar för lärande 

- Vara en part för näringslivet när det gäller såväl proaktivt arbete som re-
aktivt arbete, vara sammanhållna och tydliga. 

- Ger att mervärdesavtalet får ett tydligare och större sammanhang, en 
möjlighet att bättre möta våra infrastrukturella utmaningar. 

 
Alternativa förslag som framkommit under utredningen 

• Nollalternativet – oförändrad organisation, satsa ytterligare på projekt 
som förenkla helt enkelt, dukat för företagare, företagsklimatprojekt och 
stärka samarbetet mellan de som arbetar med näringslivsutveckling och 
de som jobbar med myndighetsutövning 

• Att förstärka Bygg- och miljöförvaltningen med tillväxtuppdraget, flytta 
över Översiktsplan/Fördjupad översiktsplan och mark- och exploatering 
till Bygg- och miljö förvaltningen. 

• Att skapa en ny enhet inom Kommunledningsförvaltningen med inrikt-
ning på planering. Myndighetsutövning kvar i egen förvaltning. 

 
Förslag till förändring i rubrikform 

- Tillväxtkontoret, Strategienheten och bygg- och miljöförvaltningen av-
vecklas 

- En ny förvaltning bildas med ansvar för; 
• All fysisk planering på såväl strategisk- som detaljnivå 
• Bygglovs- och kartverksamhet, förhandsbesked 
• All myndighetsutövning inom Miljö, Hälsoskydd, Livsmedel, Servering 

samt andra tillståndspliktiga varor, tobak, läkemedel 
• Näringslivsutveckling 
• I förvaltningen finns även en administrativ funktion (diarium, kansli och 

ekonomi) 
• Kommunikationsenhet och kundtjänsten (Östhammar Direkt) flyttas till 

kommunledningsförvaltningen 
• Bredband och Östhammars Stadsnät flyttas till Tekniska förvaltningen 
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• Energirådgivning (klimatstrategi) flyttas till Teknisk förvaltning 
• Landsbygdsutvecklare/internationell samordnare flyttas till den nya för-

valtningen/näringslivsbefrämjande 
• Ansvaret för förvaltningsområde för det finska språket flyttas till kultur- 

och fritidsförvaltningen och kultur- och fritidsnämnden. 
• Två avdelningar inom arbetsmarknadsområdet (Aktivitetscenter och 

Kommunservice slås samman) bildar ny enhet AME (Arbetsmarknads-
enheten) 

• En ny tjänst inrättas för att leda, koordinera och samordna kommunens 
kvalitetsarbete. Ytterligare en tjänst (inom befintlig organisation) föränd-
rar inriktning till kvalitetsutveckling 

• Samordna nämndsekreterarfunktionen för de förvaltningar som har be-
hov 

• Hantering av fordon (kartläggning av behov, upphandling, utveckling 
(elektroniska färdskrivare, fossilfritt bränsle, alkolås, laddinfrastruktur 
etc.) samt livscykelhanteringen) flyttas till Tekniska förvaltningen, sköt-
seluppdraget kvarstår hos AME. 

• Konsumentvägledning, tjänsten köps fr.o.m. sommaren 2018 av Uppsala 
kommun, samverkansavtal upprättat 

• Mark- och exploateringssamordning flyttas från tekniska förvaltningen 
till den nya förvaltningen, enheten som ansvarar för fysisk planering 

 
• Förslag avseende stödfunktioner 
- Syftet är att skapa en organisation som är mindre sårbar, kan kvalitets-

säkra våra stora administrativa processer och samtidigt vara än mer ef-
fektiv 

- Utredningen ger att förvaltningarna är tveksamma till ökad centralisering 
även om detta skapar mindre sårbarhet och möjligheten till ett jämlikt 
stöd för förvaltningarna. Stor vikt läggs på det verksamhetsnära arbetet 
vilket bedöms försämras med en mer centraliserad organisation. Någon 
förvaltning vill dessutom öka det decentraliserade arbetet och fördela 
mer resurser ut i linjen. 

- Förslaget är därför, införa nya arbetssätt, professionella nätverk, utökad 
befogenhet, tydliga mandat och krav. Att centralisera funktioner som 
idag har en sårbar eller ingen lösning 

 
Samverkan 
Ovanstående förändring är samverkad med arbetstagarorganisationerna och för-
handlingen är avslutad i enighet. Arbetstagarorganisationerna har haft syn-
punkter på riskbedömning och handlingsplan. Samtliga deras synpunkter har 
inarbetats i riskbedömning och handlingsplan. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen antar ovanstående förslag till förändringar. 
 
Kommundirektör Peter Nyberg föredrar ärendet.  
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Arbetsutskottets förslag 2018-08-21 
 
Kommunstyrelsen antar ovanstående förslag till förändringar. Ärendet 
anmäls till kommunfullmäktige.  
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
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23 Dnr KS-2018-567 Dpl 022 
 
Kvalitetsutvecklare, finansiering 
 
Östhammars kommun har genomfört SKL:s Kommunkompassen. Östhammars 
Kommun får ett gott resultat där dock flera förbättringsområden finns. För att 
stärka kommunens kvalitetsarbete föreslås att en ny tjänst inrättas. Tjänsten re-
kryteras internt – kompetens finns inom den befintliga organisationen. 
Kvalitetsutvecklaren jobbar på uppdrag av Kommunstyrelsen och den kommu-
nala ledningsgruppen med kvalitetsfrågor över hela den kommunala organisat-
ionen. Bl.a. ingår följande: 

• Utveckla kommunens styrning och ledning 
• Leda och utveckla arbetet med Styrhuset 
• Ansvara för kommunens stratsysarbete (äga, utveckla och förvalta) 
• Leda arbetet med KKIK 
• Leda vårt nyckeltalsarbete 
• Leda kommunens omvärldsbevakningsgrupp 
• Delta i kvalitetsnätverk 
• Leda vårt arbete med Kommunkompassen 
• Ta fram underlag inför budget 
• Leda kommunens analysarbete 

 
Vid SKL:s utvärdering av Östhammars kommun fastslogs att Östhammars 
kommun är en av få kommuner som inte har en central tjänst för att leda och 
utveckla i kvalitetsarbetet. Då kvalitet i våra kärnverksamhet är viktig för såväl 
våra medborgare som för vår attraktivitet är detta ett område vi behöver 
prioritera ytterligare. Utöver ovan nämnda tjänst kommer vi att konvertera 
ytterligare en tjänst med inriktning på kvalitetsutveckling.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Att kommunstyrelsen avsätter 1000 tkr för kommunens kvalitetsarbete. Medlen 
tas från kommunstyrelsens post för oförutsedda och projekt. Medlen är 
ramhöjande. 
 
Kommundirektör Peter Nyberg föredrar ärendet.  
 
Arbetsutskottets förslag 2018-08-21 
 
Kommunstyrelsen avsätter 1000 tkr för kommunens kvalitetsarbete. 
Medlen tas från kommunstyrelsens post för oförutsedda och projekt. 
Medlen är ramhöjande. 
 
Pär-Olof Olsson (M) deltar ej i beslutet.  
_____ 
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24 Dnr KS-2016-886 Dpl 001 
 
Gemensam it-nämnd, antagande av reglemente och samverkansavtal 
 
Handling F1-4, KSAU 2018-08-21 
 
Sammanfattning 
Heby-, Knivsta-, Tierps-, Älvkarleby- och Östhammars kommuner utredde vin-
tern 2016/17 lämpligheten i att bilda en gemensam it-nämnd. Studien gav vid 
hand att en sådan sammanslagning skulle bereda en bättre möjlighet för digitali-
sering av kommunernas verksamheter samt öka effektiviteten inom it-
verksamheten. På grundval av detta inleddes ett arbete inleddes för att genom-
föra bildandet av en sådan nämnd. Respektive kommun fattade våren 2017 in-
riktningsbeslut i frågan där man deklarerade att det fanns en ambition att söka 
bilda gemensam nämnd.  
 
Nämnden tillträder enligt reglementet 2019-01-01. Målsättningen är att de fem 
kommunerna över tid alltmer ska arbeta i samma verksamhetssystem för att få 
en så effektiv hantering som möjligt. Det utesluts inte att samarbete även kan ske 
med kommuner som inte ingår i den gemensamma nämnden i olika frågor, ex-
empelvis kring upphandlingar. Tierp kommun föreslås som värdkommun för den 
gemensamma nämnden och också som arbetsgivare för de anställda inom it-
verksamheten.  
 
Utredning 
Under våren 2017 fattade samtliga styrelser i de fem kommunerna inriktningsbe-
slut om att verka för att bilda en gemensam it-nämnd. Beslutet hade föregåtts av 
en förstudie under vintern 2016/17 som utfördes på uppdrag av regionala led-
ningsgruppen (där länets kommundirektörer och regiondirektören ingår). Anled-
ningen till förstudien var att kommunerna hade identifierat ett behov av att sam-
arbeta inom it-området för att ha kompetens och kapacitet att kunna leverera 
lösningar till medborgarna i regionen såväl som att få nya förutsättningar att 
klara det kommunala uppdraget på bästa sätt. 
 
Av studien framgick det att ett samarbete mellan de fem kommunerna skulle ge 
ett ökat mervärde och en bättre möjlighet till digitalisering av de olika verksam-
heterna. it-verksamheten skulle också bli mindre sårbar om fler kommuner sam-
verkar. Utifrån dessa besked har arbetet fortsatt med att tydliggöra hur ett sådant 
samarbete skulle kunna organiseras och formaliseras.  
De fem kommunerna överenskommer i och med beslut om samverkan om att 
från den 2019-01-01 inrätta en gemensam nämnd med stöd av 3 kap 9 § och 9 
kap 19 § kommunallagen (2017:725). Nämndens ansvarsområde är övergripande 
it-strategiska och it-taktiska frågor samt it-operativa insatser för kommunerna.  
Nämndens ansvar är även att medverka i de fem kommunernas digitala utveckl-
ingsarbete samt stödja samordning av verksamhetsutvecklingsinsatser som är it-
relaterade. Nämnden ska sträva efter att arbeta i en samverkans- och samför-
ståndskultur. 
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Nämnden ska även verka för att kontinuerligt effektivisera it-verksamheten för 
att kunna leverera it-tjänster till förvaltningarna till överenskomna servicenivåer. 
Det innefattar även it-relaterade verksamhets- och utvecklingsfrågor. 
 
De kommunala bolagen inom de fem kommunerna kan köpa it-tjänster och it-
produkter av nämnden om separata avtal upprättas och att bolagen följer de upp-
handlingsregler och -avtal som gäller för it-nämnden. 
 
Ansvaret för kommunernas förvaltning och utveckling, inklusive den så kallade 
digitala utvecklingen, åligger i sin helhet respektive kommun. Kommunerna ska 
i en samverkanskultur arbeta för att se gemensamma effektiva lösningar för så-
väl kärnverksamheterna som för it-verksamheten. 
 
Finansieringen av it-nämndens verksamhet regleras via de fem kommunernas 
överenskommelse ”Principer för Ekonomistyrning för it-nämnden”. Där är mål-
sättningen att huvuddelen av kostnaderna regleras via en fördelningsnyckel som 
bl.a. baseras på antal datorer, undantag finns inom områden där förutsättningarna 
är väsentligt skilda mellan kommunerna. 
 
Föreligger förslag till samverkansavtal och reglemente samt beslutsunderlag i 
form av principer för ekonomistyrning och förstudie för en gemensam it-nämnd. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Anta samverkansavtal för Gemensam it-nämnd i Heby-, Knivsta-, Tierps-, Älv-
karleby- och Östhammars kommuner. 
Anta reglemente för Gemensam it-nämnd i Heby-, Knivsta-, Tierps-, Älvkar-
leby- och Östhammars kommuner. 
 
Kommundirektör Peter Nyberg föredrar ärendet.  
 
Arbetsutskottets förslag 2018-08-21 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta samverkansavtal 
för gemensam it-nämnd i Heby-, Knivsta-, Tierps-, Älvkarleby- och Öst-
hammars kommuner.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reglemente för ge-
mensam it-nämnd i Heby-, Knivsta-, Tierps-, Älvkarleby- och Östhammars 
kommuner. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag 
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25 Dnr KS-2018-560 Dpl 049 
 
Yttrande angående ansökan om permutation för Stiftelsen Gräsöfonden 
 
Handling B, KSAU 2018-08-21 
 
Gräsöfonden är en stiftelse som bildades 1995 av Östhammars kommun och 
Upplandsstiftelsen. Fondens huvudsakliga uppgift är att bevara och vårda kultur-
landskapet i Gräsö socken. Enligt stadgarna får fondens verksamhet endast fi-
nansieras av det fria kapitalet.  
 
Stiftelsen Gräsöfonden ansökte under våren 2018 om driftsbidrag till delar av 
fondens löpande utgifter under år 2018 från stiftarna Upplandsstiftelsen och 
Östhammars kommun, omfattande arbetsgruppens arbete samt ekonomiadmi-
nistration. Kommunstyrelsen i Östhammars kommun beviljade ett bidrag på 
17 500 kr för att stiftelsen skulle kunna fortsätta arbeta mot permutation av stif-
telsen. 
 
Stiftelsen Gräsöfonden har lämnat en begäran om yttrande angående ansökan om 
permutation till Östhammars kommun. Där framhåller stiftelsen att verksamhet-
en begränsas av att kapitalet idag inte får användas. Den del av avkastningen 
som får användas räcker inte till att bedriva ändamålsenlig verksamhet och med 
de restriktioner som finns i stadgarna kan stiftelsen inte leva upp till sitt ända-
mål.  
 
Stiftelsen Gräsöfondens begäran om yttrande samt utkast till ansökan om permu-
tation föreligger.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att Östhammars kommun inte har något att erinra 
mot ansökan om permutation av Stiftelsen Gräsöfonden.  
 
Arbetsutskottets förslag 2018-08-21 
 
Östhammars kommun har inget att erinra mot ansökan om permutation av 
Stiftelsen Gräsöfonden.  
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
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26 Dnr KS-2017-931 Dpl 900 
 
Öregrunds Utvecklingsråd (tidigare utvecklingsgrupp) 
 
Öregrunds utvecklingsråd har i en skrivelse meddelat kommunen att Öregrunds 
utvecklingsgrupp har upphört och ersatts av Öregrunds Utvecklingsråd. I skri-
velsen framgår att Öregrunds utvecklingsråd valdes på ett öppet möte i Socie-
tetshuset 2018-02-10. Då utsågs 12 ordinarie medlemmar och 6 suppleanter. 
Sedan dess har tre styrelsemöten hållits.  
 
Följande personer har utsetts:  

- Lennart Brolin, ordförande 
- Malin Mikic, vice ordförande 
- Maria Loboda, sekreterare 

 
Kommunens samarbete med utvecklingsgrupper beskrivs i Reglemente för ut-
vecklingsgrupper i Östhammars kommun.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. Kommunen kommer 
fortsätta samarbetet med Öregrunds Utvecklingsråd utifrån Reglemente för Ut-
vecklingsgrupper i Östhammars kommun.  
 
Arbetsutskottets förslag 2018-08-14 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen att Öregrunds 
Utvecklingsråd ersätter den tidigare Utvecklingsgruppen. Kommunen 
kommer fortsätta samarbetet med Öregrunds Utvecklingsråd utifrån  
Reglemente för Utvecklingsgrupper i Östhammars kommun.  
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
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27 Dnr KS-2018-564 Dpl 045 
 Dnr BMN-2018-840 Dpl  
 
Beslut om bidrag till Lions Club angående kostnadstäckning för bygglovsavgift 
 
Lions Club har ansökt om bygglov för en scenombyggnad på Fyrskeppsudden i 
Öregrund. Bygglovsavgiften är 3 352 kr.  
 
I ett tidigare ärende av samma typ har kultur- och fritidsförvaltningen meddelat 
att avgiftsbefrielse inte kan ges för att föreningen inte uppfyller nämndens nor-
mer för föreningsbidrag. Kommunstyrelsen beslutade då att finansiera bygglovs-
avgiften med anledning av att kommunen äger fastigheten där scenen står, Öre-
grund 8:1.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Östhammars kommun finansierar bygglovsavgiften avseende scenombyggnad 
med anledning av att kommunen äger fastigheten Öregrund 8:1.  
 
Kostnaden anslagstäcks ur kommunstyrelsen konto för oförutsedda kostnader.  
 
Arbetsutskottets förslag 2018-08-14 
 
Östhammars kommun finansierar bygglovsavgiften avseende scenombygg-
nad med anledning av att kommunen äger fastigheten Öregrund 8:1.  
 
Kostnaden anslagstäcks ur kommunstyrelsen konto för oförutsedda kost-
nader.  
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
 
 
 
 
 



 
Kommunstyrelsen 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2018-09-06 43 (56) 

 

  

 

28 Dnr KS-2018-522 Dpl 042 
 
Delårsrapport per tertial 1 2018 och kommentar preliminär plan 2019-2022 Öst-
hammar Vatten 
 
Handling F 1-6, KSAU 2018-08-14 
 
Delårsrapport per tertial 1, 2018 och kommentar preliminär plan 2019-2022 Öst-
hammar Vatten föreligger. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-08-14 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
 
  



 
Kommunstyrelsen 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2018-09-06 44 (56) 

 

  

 

29 Dnr KS-2018-519 Dpl 313 
 Dnr SBN-2012-2047 
 
Granskning av förslag till detaljplan för Öregrund 1:2 m.fl., Öregrunds Hamn 
 
Förslag till detaljplan för Öregrund 1:2 m.fl. Öregrunds Hamn är på granskning 
under perioden 2018-07-04 till 2018-08-15.  
 
Planhandlingar finns tillgängliga via kommunens webbplats.  
 
Planförslaget omfattar delar av hamnen i centrala Öregrund. Syftet med detalj-
planen är att möjliggöra utveckling av de inre delarna av Öregrund med avse-
ende på allmänhetens tillgänglighet samt verksamheter i anslutning till befintliga 
centrumanläggningar. Planen syftar även till att bereda plats åt fler båtar i ham-
nen. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-08-14 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Kommunstyrelsen 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2018-09-06 45 (56) 

 

  

 

30 Dnr KS-2018-520 Dpl 313 
 Dnr BMN-2017-162 
 
Granskning av förslag till detaljplan för del av Stenskär 1:1  
 
Förslag till detaljplan för del av Stenskär 1:1 är på granskning under perioden 
2018-07-04 till 2018-08-15. 
 
Planhandlingar finns tillgängliga via kommunens webbplats.  
 
Planområdet omfattar del av Stenskär 1:1. Syftet med detaljplanen är att möjlig-
göra uppförandet av uppemot nio stycken bostäder uppdelat på fem delområden. 
Behovsbedömningen och vissa av utredningarna behandlar fler områden än det 
faktiska granskningsförslaget. Det är de områden som finns markerade i plankar-
tan och planbeskrivningen som berörs av aktuell detaljplaneläggning. Numre-
ringen av områden i vissa utredningar överensstämmer alltså inte med plankar-
tan och planbeskrivningen. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-08-14 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
 
 
 
  



 
Kommunstyrelsen 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2018-09-06 46 (56) 

 

  

 

31 Dnr KS-2016-768 Dpl 313 
 Dnr BMN-2012-1004 
 
Granskning av förslag till detaljplan för Gammelbyn 1:62, intill Gammelhus-
området 
 
Förslag till detaljplan för del av Gammelbyn 1:62 i Östhammar är på granskning 
under perioden 2018-07-04 till 2018-08-15. 
 
Planhandlingar finns tillgängliga via kommunens webbplats.  
 
Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelsebebyg-
gelse. Planområdet är beläget 1 km norr om centrala Östhammar vid Östham-
marsfjärden och omfattar ungefär 0,7 ha. Området avgränsas i norr av naturmar-
ken inom strandskyddsområdet längs Östhammarsfjärden, i söder av bostadsbe-
byggelse, i öst av friluftsområdet Gammelhus och i väster av Husbackavägen. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-08-14 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
 
 
 
 
 
  



 
Kommunstyrelsen 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2018-09-06 47 (56) 

 

  

 

32 Dnr KS-2018-521 Dpl 313 
 Dnr BMN-2015-1644 
 
Granskning av förslag till detaljplan för Prästgårdshöjden, del av fastigheten 
Marma 1:67 i Alunda 
 
Förslag till detaljplan för Prästgårdshöjden, del av fastigheten Marma 1:67, är på 
granskning under perioden 2018-07-04 till 2018-08-15. 
 
Planhandlingar finns tillgängliga via kommunens webbplats.  
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i centrala 
Alunda. Kommunens ambition är att skapa ett nytt bostadsområde med olika 
boendeformer. Planområdet omfattar ca 7,5 hektar mark och är beläget i centrala 
Alunda, öster om Skyndelnvägen och söder om Torpvägen. I översiktsplanen, 
antagen 2016, pekas delar av planområdet ut som ett utredningsområde för be-
byggelse medan andra delar pekas ut som grönområde.  
 
Arbetsutskottets förslag 2018-08-14 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Kommunstyrelsen 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2018-09-06 48 (56) 

 

  

 

33 Dnr KS-2017-847 Dpl 216 
 
Försäljning av tomterna Öregrund 8:26, 8:27 och 8:28, godkännande av köpe-
kontrakt 
 
Handling D 
 
Tomterna Öregrund 8:26, 8:27 och 8:28 har funnits till försäljning som egna-
hemstomter sedan tomområdet iordningställdes 2014. 
 
Tomterna ligger lågt och det krävs omfattande arbete för att iordningställa dessa 
innan någon byggnad kan uppföras. Detta gör att tomterna är svårsålda som se-
parata egnahemstomter. Befintlig detaljplan tillåter även radhusbebyggelse. 
 
Teknisk chef Annila Bexelius föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 2017-11-07 
 
Kommunstyrelsen beslutar att tomterna Öregrund 8:26, 8:27 och 8:28 lämnas till 
mäklare och säljs tillsammans för möjlighet att uppföra radhusbebyggelse. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-28 
 
Kommunstyrelsen beslutar att tomterna Öregrund 8:26, 8:27 och 8:28 lämnas till 
mäklare och säljs tillsammans för möjlighet att uppföra radhusbebyggelse. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
 
 
 
 
  



 
Kommunstyrelsen 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2018-09-06 49 (56) 

 

  

 

34 Dnr KS-2018-556 Dpl 900 
 
Anmälningsärende. Fastställande av Länsplan för regional transportinfrastruktur 
2018-2029 för Region Uppsala 
 
Handling I 1-2, KSAU 2018-08-14 
 
Regionfullmäktiges fastställande av Länsplan för regional transportinfrastruktur 
2018-2019 för Region Uppsala 2018-06-18 – 19, § 95/2018 föreligger. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-08-14 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
_____ 
 
 
 
  



 
Kommunstyrelsen 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2018-09-06 50 (56) 

 

  

 

35 Dnr KS-2018-9 Dpl 904 
 
Anmälningsärende. Oskarshamns kommuns ställningstagande i vetofrågan inför 
regeringens beslut om att tillåta utbyggnad av Clab till Clink 
 
Handling J, KSAU 2018-08-14 
 
Kommunfullmäktige i Oskarshamns kommun tillstyrker att regeringen beslutar 
att tillåta att en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle, Clink, etableras 
invid mellanlagret Clab i Simpevarp, Oskarshamns kommun. 
 
Föreligger protokollsutdrag från Kommunfullmäktige i Oskarshamns kommun, 
§ 95/2018.  
 
Arbetsutskottets förslag 2018-08-14 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
  



 
Kommunstyrelsen 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2018-09-06 51 (56) 

 

  

 

36 Dnr KS-2018-9 Dpl 904 
 
Anmälningsärende. Förbundsavgift 2019 till SKL 
 
Handling K, KSAU 2018-08-14 
 
Sveriges Kommuner och landsting (SKL) har den 15 juni 2018 beslutat om För-
bundsavgift 2019 till Sveriges Kommuner och Landsting. 
 
Arbetsutskottets förslag 2018-08-14 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Kommunstyrelsen 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2018-09-06 52 (56) 

 

  

 

37 Dnr KS-2018-9 Dpl 904 
 
Anmälningsärende, inkomna handlingar 
 
Förteckning över anmälningsärenden nummer 55-68 föreligger. 
 

55. Brandmannen, nr 2/2018 
 

56. Brandsäkert, nr 3/2018 
 

57. Brottsofferjouren Uppsala län, nyhetsbrev nr 2/2018 
 

58. Brottsoffer tidningen, nr 2/2018 
 

59. Ekonomirapporten maj 2018, Sveriges kommuner och Landsting 
 

60. EviEM årsrapport 2017 
 

61. Länsstyrelsen Uppsala län, beslut 2018-06-29. Dispens från fridlysningsbe-
stämmelserna i artskyddsförordningen och dispens från reservatsföreskrif-
terna för insamling av frön i Uppsala län 
 

62. Länsstyrelsen Uppsala län, beslut 2018-07-04. Tillstånd till ingrepp inom 
fornlämning RAÄ 65:1, Skäfthammars socken, fastigheten Gimo 15:8, Öst-
hammars kommun 
 

63. Länsstyrelsen Uppsala län, beslut 2018-07-05. Tillstånd till ingrepp i forn-
lämning Harg 39:1, fastigheten Söderharg 15:1, Östhammars kommun 
 

64. Länsstyrelsen Uppsala län, beslut 2018-07-05. Beslut om tillstånd till in-
grepp i fornlämning Börstil 141:1 inom fastigheten Östhammar 37:4 och 
Östhammar 37:11, Östhammars socken, Östhammars kommun, Uppsala län 
 

65. Länsstyrelsen Uppsala län, beslut 2018-07-11. Tillstånd till ingrepp i forn-
lämningsområde till fornlämningarna Alunda 441:1 och 502:1, fastigheten 
Norrlövsta 5:8 och Hammarby 2:4, Östhammars kommun, Uppsala län 
 

66. Regeringskansliet, handlingsplan Agenda 2030, 2018-2020 
 

67. Regeringskansliet, Regeringsbeslut om indelning i kategorier av styrelser, 
nämnder och råd mm 
 

68. Stockholm the Capital of Scandinavia, Annual report 2017 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
 
  



 
Kommunstyrelsen 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2018-09-06 53 (56) 

 

  

 

38 Dnr KS-2018-25 Dpl 002 
 Dnr KFN-2018-78 
 
Delegationsbeslut, integrationsmedlen 
 
Beslut om integrationsstöd enligt följande har fattats 
 
Sökande  Beslutsdatum Belopp 
Projekt Aktivera Östhammar  2018-07-05  80 000kr 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
  



 
Kommunstyrelsen 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2018-09-06 54 (56) 

 

  

 

39 Dnr KS-2018-012 Dpl 002 
 
Delegationsbeslut, personalfrågor 
 
Förteckning över delegationsbeslut i personalfrågor. 
 
Nämnd: Förvaltning/kontor Beslutsdatum 
Barn- och utbildningsnämnd Öregrunds skola 2018-01-09 – 2018-04-16 
Barn- och utbildningsnämnd Frösåkersskolan 2018-04-13 – 2018-06-15 
Barn- och utbildningsnämnd Österbyskolan 2018-05-29 – 2018-08-09 
Barn- och utbildningsnämnd Alunda, förskolorna 2018-03-08 – 2018-08-15 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
 
 
  



 
Kommunstyrelsen 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2018-09-06 55 (56) 

 

  

 

40 Dnr KS-2018-70 Dpl 991 
 
Delegationsbeslut, lotteritillstånd 
 
Lotteritillstånd för Lions Club Lanternan, 2018-07-12 – 2021-07-11 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
 
 
 
 
 
  



 
Kommunstyrelsen 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2018-09-06 56 (56) 

 

  

 

41 Dnr KS-2018-125 Dpl 050 
 
Överläggning upphandling och näringslivsklimat 
 
En representant för Svenskt Näringsliv samt representanter från Företag i sam-
verkan har bjudits in för en överläggning om hur kommunen kan utveckla arbe-
tet med upphandlingar som en del i att uppnå ett gott näringslivsklimat.  
 
 
 
 
 
 



  
 

 Ärendenummer 108603 
Datum 2018-05-28 

Sida 1 (4) 

PM Inriktning VA-utveckling Östhammars kommun maj 2018 
 

 
Gästrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gävle 

telefon vxl 020-37 93 00 
info@gastrikevatten.se | www.gastrikevatten.se 

 

D
o

ku
m

en
t 

ID
 2

0
1

80
6

03
-1

1
60

8
, R

ev
is

io
n

 1
 

G
o

d
kä

n
d

 

 

Bakgrund 
Sedan 1 maj 2017 ingår Östhammars kommun i VA-samverkan genom Gästrike Vatten AB (GVAB). 
Vid samma tidpunkt bildades även anläggningsbolaget Östhammar Vatten AB. Gästrike Vatten AB 
ska för Östhammar Vatten AB upprätthålla och utveckla den allmänna VA-anläggningen som 
behövs för att Östhammars kommun ska kunna fullgöra sin skyldighet att ordna VA-försörjning 
inom kommunen. GVAB ska endast bedriva verksamhet som är till nytta för Östhammar Vattens 
VA-kollektiv.  
 
VA-verksamheten betalas genom avgifter från kunderna (VA-kollektivet i kommunen). Avgifterna 
fastställs av kommunfullmäktige. Brukningsavgiften är en periodisk avgift för täckande av drift- 
och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar och andra kostnader. 
Anläggningsavgift är en engångsavgift för täckande av en kostnad för att ordna en allmän va-
anläggning. Den betalas när fastigheten kan anslutas till kommunalt VA.  
 
Under 2017 och tertial 1 2018 har fokus legat på att dokumentera status, kartlägga och identifiera 
vattenresurser samt beskriva nuvarande och kommande behov. Arbete sker tillsammans med 
flera förvaltningar inom Östhammars kommun med mål att hösten 2019 ta fram en plan för 
kommunens VA-utveckling. Planen har som syfte att beskriva VA-utvecklingen i Östhammar 
kommun mot 2040 med utblick 2060. Vi bistår Östhammars Kommun att parallellt med detta att 
ta fram en ny VA-strategi. Den nuvarande VA-strategin från 2012 behöver revideras utifrån ny 
kunskap. 
 
Uppföljning av såväl dricksvatten som avloppsrening avseende 2017 samt tertial 1 2018 visar att 
den kommunala VA-försörjningen i Östhammars kommun är mycket ansträngd och att det finns 
på stora behov att omgående optimera processlösningar samt vidta åtgärder för att klara gällande 
kvalitetskrav, gränsvärden och villkor. På flera orter saknas kapacitet att omhänderta ytterligare 
mängd spillvatten i reningsverken eller kapacitet att leverera mer dricksvatten, eller ibland både 
och. I Östhammar och Alunda tätorter nyttjas redan idag hela den kapacitet som finns varför även 
kortsiktiga åtgärder behöver utredas och vidtas.  

Vattenförsörjning 
Vattenförsörjningen inom Östhammars kommun baserar sig på uttag av grundvatten. Befintliga 
grundvattenresurser inom kommunen är små vilket gör att de inte kan magasinera den mängd 
grundvatten som behövs för vattenförsörjningen samt att vattenförsörjningen blir extra känslig 
vid torra perioder och hög vattenanvändning. En sådan torrperiod uppträdde under åren 2016 
och 2017 vilket innebar vattenanvändningsbegränsningar i stora delar av landet och i Östhammars 
kommun var läget kritiskt. Utifrån naturgivna vattenresurser och behov har följande åtgärder 
föreslagits i den vatten(resurs)försörjningsplan som tagits fram för den kommunala 
vattenförsörjningen:  
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 Påbörja utredning av avsaltningsverk för kustområdena  

 Etablera överföringsledning från Tierps kommun (Utredning och projektering pågår 2018). 
I detta arbete ingår även att ta fram en avsiktsförklaring och avtal. 

 Starta samverkan med omkringliggande kommuner och verksamheter kring möjlighet att 
samarbeta kring etableringen av avsaltningsverk samt utveckling av nyttjandet av 
Uppsalaåsen 

 Grundvattenutredning Börstilsåsen för att klara kortsiktigt behov i tätorterna till dess ett 
avsaltningsverk är på plats. (Pågående 2018) 

 Grundvattenutredning Film och Norråsen för att klara kortsiktigt behov i Österbybruk till 
dess överföringsledningen är på plats (Pågående 2018) 

 
Det första steget i förstudien för ett nytt vattenverk genom rening av havsvatten är att genomföra 
en bottenkartering. Detta föreslås genomföras under hösten 2018. Även en intressentanalys bör 
tas fram tillsammans med förvaltningar inom Östhammars kommun för att utreda andra parters 
eventuella framtida behov som underlag för kapacitetsbehov och möjlig finansiell samordning. 
Nästa steg är lokaliseringsutredning för ett vattenverk och ledningsdragning (möjligt under 2019).  
 
Ytterligare grundvattenutredningar pågår och är planerade. Med start våren 2018 kommer även 
SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) genomföra grundvattenkartläggning inom ett antal 
områden inom Östhammar kommun. Arbetet beräknas fortgå under 2019 och kommer utgöra ett 
av flera underlag för det fortsatta vattenkartläggningsarbetet samt planarbete i kommunen. 
Inriktningen bör också fokusera på att tänka nytt när det gäller behovet av dricksvatten och 
användningsområden. I ett område med få och små vattenresurser blir det också viktigt att skapa 
så mycket vattenhållande åtgärder som möjligt i landskapet. 

Avloppsrening 
En översyn av avloppsreningsverken har utförts under våren 2018. Analysen visar att kapaciteten 
på reningsverken är begränsande för ytterligare tillväxt (med kommunal försörjning) redan nu 
eller inom kort i vissa tätorter. Bedömningen är att det saknas möjlighet att utveckla dagens 
reningsprocesser för att öka kapaciteten. Tillgänglig kapacitet (personekvivalenter) per 
reningsverk visas i tabell 1.  
 

Ort Möjlig nyanslutning till reningsverk (pe) 
Östhammar 0 
Alunda 300 
Gimo 3600 
Skoby 25 
Harg 30 
Hargshamn 480 
Öregrund 900 
Österbybruk 850 
 
Tabell 1. Möjlig nyanslutning till kommunens avloppsreningsverk per upptagningsområde. 
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I Östhammar tätort finns ingen kapacitet kvar att ansluta fler till reningsverket dock finns flera 
bostadsområden klara eller på väg att byggas. För att klara gällande tillstånd behöver en 
nödlösning förberedas. I första hand föreslås en utredning och projektering för att möjliggöra 
transport av spillvatten från Östhammar tätorts ledningsnät till Gimo ske under 2018 för ett ev 
utförande 2019. Utredningskostnaden är skattad till 300 tkr. Även ytterligare alternativ kan 
komma att utredas. Då denna lösning avser att akut möta kommunens tillväxt bör 
merkostnaderna tas av Östhammar kommun och inte belasta VA-kollektivet i Östhammar.  
 
För att möta de behov som finns föreslås en utredning för ett nytt avloppsreningsverk i 
Östhammar starta. I denna utredning ska även för- och nackdelar med att samordna 
avloppsreningen med Öregrund ingå. Utgångspunkten för lokalisering är Ornön vid befintlig 
våtmark, Öregrunds reningsverk samt i område runt Skinnäsviken (utpekad i kommunens VA-
strategi från 2012).  
 
För att möta behoven av ökad kapacitet för avloppsreningen i Alunda då vattentillgången ökar 
genom ledning från Tierps kommun är det även av stor vikt med en utredning för nytt 
avloppsreningsverk i Alunda samt Österbybruk. Detta föreslås starta under 2019.  

Kapacitet ledningsnät 
Det är inte bara kapacitet i vattentäkt, vattenverk och reningsverk som är nödvändigt för att klara 
leveransen av VA-tjänster. Ledningsnätets kapacitet utgör också begränsningar och det är av stor 
vikt att utbyggnad genom såväl förtätning som exploatering sker i en planerad takt och byggs 
inifrån och ut för att säkerställa dricksvattnets kvalitet. Som underlag för bedömning sker en 
satsning under 2017 och 2018 på att dokumentera information om ledningsnätets läge (både 
vertikalt och horisontellt), material, ålder och status i en databas. Utifrån detta kan hydrauliska 
modeller skapas för att bedöma kapacitet och behov av åtgärder.  
 
För att analysera önskat behov i förhållande till status kommer exploaterings- och 
omvandlingsplaner sammanställas per tätort för en analys. En första analys av VA-kostnader per 
område beräknas kunna ske under hösten 2018. 
 
Att ha kontroll på vattenanvändningen är en förutsättning för att kunna säkerställa leverans och 
ta fram underlag till planer. För att påskynda arbetet föreslås arbetet med att mäta in 
ledningsnätet och plombera vattenposter förstärkas.  
 
För att nyttja det vatten som finns optimalt och minimera mängden spillvatten är det viktigt med 
information till kunder och brukare. Förstärkta informationsinsatser föreslås. 
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Förslag till åtgärder 2018 
- utöka ramen för verksamhetskostnader för 2018 med 1 mnkr för att  

o utöka pågående arbete med att utreda och säkerställa VA-försörjningen i Östhammar  

o starta en förstudie för nytt avloppsreningsverk för Östhammar tätort, 

o starta en förstudie för ett avsaltningsverk för dricksvatten för de östra delarna av 

Östhammars kommun 

- utreda och projektera en teknisk lösning för att möjliggöra att spillvatten kan transporteras 

från Östhammar tätorts ledningsnät till Gimo med kostnadstäckning från Östhammar 

kommun (budget 300 tkr) under hösten 2018. 
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derna både inom kommunen och den sammanställda 
redovisningen. Här ges också en beskrivning av uppfyl-
lande av balanskrav och god ekonomisk hushållning.

-
lansräkning

Noter...................................................................sid 36

Under detta avsnitt redovisas noter till kommunens re-

Tillämpade redovisningsprinciper ................... sid 40

Här görs en beskrivning av de viktigaste redovisnings-
principerna både för kommunen och för koncernen. 
Östhammars kommuns målsättning är att följa kommu-
nallagen, kommunal redovisningslag och rekommenda-
tioner från Rådet för kommunal redovisning.

Redovisningsmodell...........................................sid 41

Östhammars kommun använder en modell för beskriv-
ning och analys av kommunens verksamhet.

Innehållsförteckning
Denna sida ger en mer detaljerad innehållsmässig beskrivning av de olika delarna i Östhammars kom-
muns delårsrapport.
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Prognos och kommentarer till måluppfyllelse av kommunfullmäkti-
ges strategiska inriktningsmål 2018
Östhammars styrmodell

I budget för 2018 beslutade fullmäktige om en förändrad 
styrmodell för kommunens verksamhet. Styrhuset. Syftet 
med Styrhuset är att ge de förtroendevalda bättre möjlig-
het att prioritera och verktyg för att styra verksamhetens 
inriktning.

Modellen bygger på tre delar.

Strategiska inriktningsområden. Är områden som är prio-
terade och där de förtroendevalda vill se en förändring. Är 
fyra stycken; En attraktiv och växande kommun, En håll-
bar kommun, En lärande kommun, En öppen kommun.

Uppdrag. Ges av den den politiska nivån till förvaltning-
arna. Genom uppdragen talar nämden om för förvaltning-
en vad man vill att den ska göra och prioritera under verk-

samhetsåret. Knyts till de strategiska inriktningsområdena 
men kan också vara fristående från strategiska inriktings-
områdena kan t ex härröra från statliga föreskrifter.

Analysfakta. Är nyckeltal som nämnden vill följa för att 
mäta verksamheten och se om de stategiska inriktingsom-
rådena genomgår önskvärda förändringar.

Styrhuset ska genomående vara den modell som används 
för att styra verksamhet ända ner på enhetsnivå.

I tabellen nedan framgår fullmäktiges inriktningsmål och 
de resultatmått som är knutna till varje inriktningsmål med 
en kommentar till. Varje nämnd har också satt upp mål 
som inte är knutna till fullmäktiges inriktningsmål, dessa 
framgår av respektive nämndredovisning.

 

Strategiskt inrikningsområde/ 
Resultatmått Kommentar

En attraktiv och växande kommun

Befolkningsutveckling, nettoökning av 
befolkning

Efter en stark ökning de senaste två åren har ökningen avstannat. 
Detta beror främst på att bostadsbyggandet minskat det senaste året. 
I nuläget växer kommunen med 122 personer jämfört med samma 
tid förra året. Då målsättningen är en ökning med 300 personer/år 
är prognosen att vi inte når resultatmåttet även om vi bedömer att 
antalet färdigställda bostäder ökar under perioden april-oktober

Företagarnas nöjdhet med kommunens 
service, NKI-insikt

Här ser vi en förbättring jämfört med 2017. Nöjd kund index avse-
ende såväl bygglov som vår tillsyn av livsmedelslagen har förbättrats. 
Prognosen är att vi kan nå resultatmåttet vid årets slut.

Kommunens boendeattraktivitet, Fokus 
bäst att bo- ranking

Detta mäts i en ranking gjord av tidningen Fokus. Vår bedömning är 
att vi når resultatmåttet för 2018.

En hållbar kommun

-
nosen är att vi inte når målet 2018. Kostnadsökningar inom vård och 
omsorg samt kostnadsökning och intäktsminskningar inom individ 
och familjeomsorg utgör den största källan till ett svagare resultat.

Prognosen är att vi når resultatmåttet. Låg arbetslöshet, få hushåll 
med behov av ekonomiskt bistånd, låg brottslighet samt få personer 
i utsatta hushåll genererar en god grundsituation när det gäller social 
hållbarhet.
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-

Vi har nått nuvarande resultatmått för Östhammars kommun, att nå 
topp 150 i Sverige, en förbättring från föregående år! Tidigare år har 

-
ning att se över resultatmåttets målnivå nu när vi nått plats 147.Utöver 
det som mäts i Aktuell Hållbarhets kommunranking arbetar kom-
munen för en ökad hållbarhet på en mängd olika sätt. Flera av dem 
avspeglas i kommunens uppföljning av de beslutade miljömålen, och 

många områden vi idag inte mäter men sammanfattar i kommunens 
årliga Hållbarhetsbokslut. Det är alltså viktigt att behålla den bredare 
bilden av hållbarhetsarbetet kommunen arbetar för.

En lärande kommun

Prognosen är att vi når resultatmåttet.

-

Tillgången på arbetskraft med relevant kompetens är en faktor som 
i stor utsträckning påverkar företagens möjligheter att växa. Enligt 
Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät misslyckas företag med en av 
fem rekryteringar. Den enskilt största förklaringen till företagens 
svårigheter att rekrytera är brist på personer med rätt yrkeserfarenhet. 
Privata arbetsgivare i Östhammar upplever i högre grad än genom-
snittet för företag i såväl Uppsala län som riket att det är svårt att hitta 
arbetskraft med relevant kompetens. Utvecklingen har varit negativ 
under åren 2013-2017 medan utvecklingen 2017-2018 har varit svagt 
positiv i Östhammars kommun samtidigt som en fortsatt negativ 
utveckling kan skönjas vid en jämförelse med läns- och rikssnittet. 
På såväl lokal som region och nationell nivå upplever dock företagen 
fortsatt stora svårigheter att rekrytera.

Detta är ett nytt resultatmått och får bilda bas för kommande års jäm-

årets ekonomiska resultat leder till försiktighet under andra halvåret.

En öppen kommun

Prognosen är att vi når resultatmåttet

Prognosen är att vi når resultatmåttet

Prognosen är att vi når resultatmåttet. Här återkommer samma fakto-
rer som påverkar den sociala hållbarheten, arbetsmarknad, utsatthet, 
gymnasieexamen etc.
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mnkr Delårs-
Budget

Utfall
180630

Delårs-
avvikelse

Årsbuget 
2018

Helårs-
prognos

Budget-
avvikelse

Kommunstyrelse -85,9 -74,1 11,9 -175,8 -180,0 -4,2

-4,9 -5,2 -0,3 -9,9 -12,8 -2,9
  varav kommunledningskontor -54,3 -46,2 8,1 -109,3 -110,5 -1,3
  varav enh för arbete o sysselsättning -4,1 -2,3 1,8 -8,9 -7,9 1,0
  varav teknisk förvaltning -22,7 -23,6 -0,9 -47,8 -48,8 -1,0

  varav affärsverksamhet VA/Renh 0,0 3,3 3,2 0,0 0,0 0,0

Lokal Säkerhetsnämnd 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

Bygg- och miljönämnd -2,3 -3,9 -1,6 -5,9 -6,4 -0,5

Kultur- och fritidsnämnd -19,4 -16,7 2,6 -39,3 -37,8 1,5

Barn- och utbildningsnämnd -269,7 -269,8 -0,1 -537,2 -537,2 0,0

Socialnämnd -217,8 -239,0 -21,2 -447,6 -485,6 -38,0

Verksamhetens nettokostnad -595,2 -603,5 -8,3 -1 205,7 -1 246,9 -41,2

Skatter och generella statsbidrag 618,2 618,3 0,1 1 236,5 1 234,7 -1,7

Räntenetto -3,0 -0,2 2,8 -6,0 0,0 6,0

Periodens resultat 20,0 14,6 -5,5 24,7 -12,2 -36,9

Driftredovisning 2018-06-30

Kommentar
Östhammars kommun visar första halvåret 2018 ett 

överskott 14,6 mnkr. Det ska jämföras med ett budgeterat 
överskott för samma period på 20,0 mnkr vilket innebär 
ett underskott mot budget på 5,5 mnkr. För motsvarande 
tidsperiod 2017 var resultat 45,5 mnkr. Kommunen visar 

då resultatet snarast var för starkt. Intäkterna är nivå med 
budget men 25 mnkr lägre än samma period förra året. 
Kostnaderna överstiger budget med drygt 10 mnkr och är 
22 mnkr högre än motsvarande period 2017. Skatteintäkter 
och generella statsbidrag är i nivå med budget. Finansiella 
kostnader och intäkter är knappt 4 mnkr bättre än budget 
vilket beror på det mycket gynnsamma ränteläget.  

Prognosen för helåret är att att verksamhetens netto-
kostnader kommer överstiga budget med 41 mnkr ett un-
derskott mot budget på 3 %. Sammantaget visar detta en 
mycket oroande utveckling där kostnaderna ökar mycket 
snabbare än intäkter och skatteintäkter.

Per nämnd är det endast Barn- och utbildningsnämn-
den som uppvisar ett resultat som överensstämmer med 
budget. Kommunstyrelsen och Kultur- och fritidsnämn-
den visar överskott jämfört med budget. Bygg- och mil-
jönämnden och Socialnämnden visar underskott jämfört 
med budget.

Kommunstyrelsen visar ett överskott på 12 mnkr, varav 
renhållningsverksamheten står för 3 mnkr. Överskottet be-
ror till en del på kostnader rörande hösten som kommer 
under senare delen av året.

Verksamheten inom arbetsmarknad och sysselsättning 
har inte kommit igång med all verksamhet som planerats 
för nyanlända vilket gjort att det fått medel över. Även det 
gynnsamma ränteläget ger kommunen räntekostnader som 
är lägre än budgeterat.

Tekniska kontoret visar ett underskott 1 mnkr vilket för-

klaras av dyrare drift och underhåll av verksamhetslokaler. 
Renhållningsverksamheten redovisar ett överskott. Detta 
görs medvetet för att minska ett sedan tidigare upparbetat 
underskott inom renhållningsverksamheten.  

Bygg- och miljönämndens underskott beror framförallt 
på lägre intäkter än budget, då detta är en verksamhet som 

-
ar om bygglov mot ekonomin.

 Kommunens ojämförligt största ekonomiska problem 
är Socialnämndens underskott som den sista juni uppgår 
tíll -21 mnkr . Både Individ- och familjeomsorg och Vård 
och omsorg visar stora underskott och detta inom samt-
liga verksamheter. För helåret beräknas underskottet bli 
38 mnkr. Socialnämndens budgetram för 2018 uppgår till 
447,6 mnkr (budgettillskott om 0,5 mnkr till IFO under 
våren), vilket är en ökning med 4,29 procent jämfört med 
föregående år.

-
nader för placeringar, öppenvård, rådgivning, ekonomiskt 
bistånd och ensamkommande barn. Prognosen för blocket 
individ- och familjeomsorg är en nettokostnad om 78,8 
mnkr 2018 vilket ger ett underskott på -17,4 mnkr

Behovet av familjehem och HVB - boenden har ökat och 
detta är en mycket kostsam verksamhet där enstaka ök-
ningar av placeringar kostar mycket. Även  verksamheten 
ensamkommande barn visar betydande underskott vilket 
framförallt beror att intäkterna är betydligt lägre än budget. 
Detta beror på en turbulent situation kring åldersbedöm-

kring vissa ersättningar ersättningstyper i det nya ersätt-
ningssystemet.

Den totala nettokostnaden för äldreomsorg beräknas till 
257,6 mnkr vilket jämfört med en budget på 234,1 mnkr re-
sulterar i ett prognostiserat underskott på -23,5 mnkr. Inom 
detta block är ordinärt boende samt särskilt boende, äldre 



Förvaltningsberättelse

8

mnkr Redovisning 
2017-06-30

Redovisning 
2018-06-30

Delårsbudget 
2018-06-30

Avvikelse 
2018-06-30

Årsbudget 
2018

Prognos 
2018

Avvikelse

Verksamhetens intäkter 186,0 151,1 149,7 1,4 299,5 280,5 -19,0

Verksamhetens kostnader -706,5 -725,5 -715,2 -10,3 -1 445,8 -1 467,9 -22,1
Avskrivningar -30,3 -29,2 -29,7 0,5 -59,5 -59,5 0,0

 Verksamhetens 
nettokostnader

-550,8 -603,6 -595,2 -8,4 -1 205,7 -1 246,9 -41,2

Skatteintäkter 512,0 517,0 515,1 2,0 1 030,1 1 032,2 2,1

Generella statsbidrag & 
utjämn

83,5 101,3 103,2 -1,9 206,3 202,5 -3,8

Finansiella intäkter 1,4 0,2 0,8 -0,6 1,6 1,6 0,0

Finansiella kostnader -0,4 -0,4 -3,8 3,4 -7,6 -1,6 6,0

 Finansposter 596,5 618,1 615,2 2,9 1 230,5 1 234,7 4,2

 Årets resultat 45,6 14,5 20,0 -5,5 24,8 -12,2 -36,9

Resultaträkning med prognos 2018-06-30

de största; och står för 29 procent respektive 52 procent av 
de budgeterade kostnaderna. Utöver dessa verksamheter 
ingår SoL-insatser bland annat i form av ledsagning, anhö-
riganställning samt ej biståndsbedömda verksamheter. En 
handlingsplan med ett effektivare personalschema trädde i 
kraft från maj förväntas minska kostnaderna.

Bristen på sjuksköterskor kräver dyra, inhyrda sådana. 
Bara på Edsvägen beräknas hyrsjuksköterskor kosta 1,2 

mnkr under perioden juni till augusti. Målsättningen är 
inte bara att rekrytera sjuksköterskor och på så sätt minska 
beroendet av dessa och minska kostnaderna, utan målsätt-
ningen är även att rekrytera annan HSL-personal så som 
arbetsterapeuter och liknande. Ett aktivt arbete görs och 
har gjorts under året för att nå detta mål.

För verksamheten funktionshinder prognostiseras ett re-
sultat i nivå med budget.

En resultatrapport visar kommunens ekonomiska utfall 
ur en annan vinkel. Nettokostnaderna är drygt 50 mnkr 
högre under första halvåret 2018 jämfört med motsvaran-
de period 2017, motsvarande en ökning på 10 %. I resul-
tatrapporten syns också att nettokostnaderna överskrider 
budget med 41 mnkr. Jämför detta med skatteintäkter och 
generella statsbidrag som avviker 2 mnkr från budgeterat 
värde. Det visar att kommunens kostnader går i otakt med 
kommunens skatteintäkter.

Kostnaden för arbetskraft inkl pensioner och sociala av-
gifter har ökat med 18 mnkr,  4%. Driftbidrag från staten 

har minskat med 22 mnkr, -31 %. Skatteintäkter och gene-
rella statsbidrag har under samma period en ökat med 4 %.

Prognosen för helåret pekar på en förlust på 12 mnkr, dvs 
nettokostnaderna överstiger skatteintäkter och statsbidrag. 
I budget för 2018 budgeterades ett överskott på 24,8 mnkr. 
Senaste gången kommunen redovisade en förlust var 2003. 
Att nettokostnaderna överstiger skatteintäkter och stads-
bidrag är mycket allvarligt. Enligt kommunallagen måste 
en kommun som redovisar en förlust för budgetåret i sin 
årsredovisning redogöra för vilka åtgärder som kommer 
vidtas för att återställa det negativa resultatet.



Förvaltningsberättelse

9

mnkr Delårs
Budget

Utfall
180630

Delårs
avvikelse

Budget 
2018

Helårs
prognos

Budget-
avvikelse

Kommunstyrelse 144,6 49,6 95,0 289,3 210,8 78,5

  varav kommunledningskontor 10,3 1,2 9,0 20,5 16,5 4,0
  varav IT kontor 1,1 0,2 0,8 2,1 2,1 0,0
  varav enh för arbete o sysselsättning 0,3 0,0 0,3 0,5 0,0 0,5
  varav teknisk förvaltning 132,1 48,1 83,9 264,2 190,1 74,0

  varav affärsverksamhet Renhållning 1,0 0,0 1,0 2,0 2,0 0,0

Bygg- och miljönämnd 0,1 0,0 0,1 0,2 0,2 0,0

Kultur- och fritidsnämnd 3,7 2,9 0,7 7,4 7,4 0,0

Barn- och utbildningsnämnd 2,3 0,1 2,1 4,5 4,5 0,0

Socialnämnd 2,3 1,0 1,3 4,6 4,6 0,0

NETTOINVESTERINGAR 153,0 53,6 99,3 306,0 227,4 78,5

Investeringsredovisning 2018-06-30
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Kommunen har en personalintensiv verksamhet. 
Ungefär 69 % av kommunens kostnader är per-
sonalkostnader. Personalen är kommunens vik-
tigaste resurs. Därför är det viktigt att uppmärk-
samma den ur olika perspektiv.

Vår personal
Antalet tillsvidareanställda var 30 juni 2018, 1 750 perso-

ner. Deras arbetstid motsvarar 1 595 årsarbetare. Medelål-
dern hos de tillsvidareanställda är 47 år.

Under perioden 1 januari – 30 juni arbetade timvika-
rier 121 305 timmar. Omräknat till årsarbetare blir detta 
91,89. Av dessa står Barn- och utbildningsförvaltningen 
för 20,5% och Tekniska förvaltningen för 7,53 %. Soci-
alförvaltningen står för 52,65 % exklusive gruppen anhö-
rigvårdare, avlösare, ledsagare och personliga assistenter 
PAN som står för 14,21 årsarbetare eller 15,47 % av totala 
arbetade timmar.

Totalt antal personer som arbetat timmar är 748 personer

Gruppering och fördelning av tjänster
Kommunens verksamheter är kvinnodominerade,  

84,90 % av den tillsvidareanställda personalen är kvinnor. 
Kommunens anställda inplaceras i olika befattningsområ-
den och fördelningen enligt tabell nedan

Antal tillsvidareanställda per 30 juni 2018, 2017, 2016 

Huvudområde 2016 2017 2018
Administration 85 97 107

Enheten för arbete och 
sysselsättning 72 76 76

Kultur och Fritid 38 37 36

Teknik 165 155 150
Utbildning 651 665 659
Vård och Omsorg 693 720 737

Summa* 1 704 1 750 1765

-

Åldersstruktur
Medelåldern hos de tillsvidareanställda är 47,0 år. 

Sjukfrånvaron
Totala sjukfrånvaron i kommunen de första sex måna-

derna 2018 är 8,4 %, dvs personalen var sjuk 8,4 % av den 
planerade arbetstiden. Andelen långtidssjukfrånvaro, av 
den totala sjukfrånvaron, är 50,5 % 

Sjukfrånvaro (%) i förhållande till ordinarie arbetstid

01-01 - 06-30 2016 2017 2018

Total sjukfrånvaro 7,1 7,9 8,4

Ålder
< 29 år 5,6 8,5 7,7
30 - 49 år 7,2 7,0 8,1
> 50 år 7,3 8,6 8,8

Kvinnor 7,9 9,2 9,1
Män 4,1 6,0 4,9

Långtidssjukfrånvaro 49,3 48,3 50,0

Löner och pensioner
Under årets första sex månader 2018 utbetalades 327 

mnkr i löner, arvoden och övriga ersättningar. För arbets-
givaravgifter och arbetsmarknadsförsäkringar betalades  
100 mnkr. Den totala kostnaden för pensioner inklusive 
löneskatt var 37 mnkr.

01-01 - 06-30 
 2016

01-01 - 06-30  
2017

01-01 - 06-30 
2018

Timmar % Timmar % Timmar %
Barn- och utbildningsförvaltning 37 198 6,5 46 376 7,7 43 196 6,9
Kommunledningskontor 8 840 6,9 8 960 6,2 13 556 8,4
Kultur- och fritidsförvaltning 1 788 6,4 2 314 7,9 2 654 8,7
Bygg- och miljöförvaltning 647 2,6 948 3,4 2  045 7,7
Socialförvaltning 46 830 8,2 55 786 9,3 58 740 9,7
Teknisk förvaltning 8 299 5,8 8 493 6,1 12 880 9,4
Summa totalt 103 602 7,1 122 877 7,9 133 071 8,4

Sjukfrånvaro per nämnd 2018-06-30

Personalekonomisk redovisning
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Hållbarhet

Social hållbarhet
Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt 

samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, 
utan orättfärdiga skillnader; ett samhälle med hög tolerans 
där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att 
människor känner tillit och förtroende till varandra och är 
delaktiga i samhällsutvecklingen. Social hållbarhet är av av-
görande betydelse för det demokratiska samhället och är 
helt nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ett 
socialt hållbart samhälle tål påfrestningar, är anpassnings-
bart och förändringsbenäget (resilient). (SKL/Folkhälso-
myndigheten)

I rapporteringen kring social hållbarhet i Östhammars 
kommun har vi valt att utgå från rubrikerna Trygghet, Väl-
färd och folkhälsa, Jämställdhet och likabehandling, Delak-

Arbetsmarknad och företagande. Alla nämnder och för-
valtningar har erbjudits delaktighet i rapporteringen som 
sammanställts vid Strategienheten. Hållbarhetsredovsning 

-
betet med att ta fram en kommunövergripande policy för 
området social hållbarhet pågår.

Jämställdhet och likabehandling
Samtliga nämnder och förvaltningar är, utifrån strategin 

för jämställdhetsintegrering, ålagda att rapportera all indi-
vidbaserad statistik könsuppdelad och agera utifrån resultat 
av analyserna. Uppföljningssystemet Stratsys har anpassats 
fullt ut för att möjliggöra den nya könsuppdelade rappor-
teringen.

Under våren har Lednings- och verksamhetsstöd arbetat 
fram en policy för likabehandling och mångfald med till-
hörande riktlinjer och handlingsplan som ska antas i kom-
munfullmäktige i höst.

Samtliga chefer har erbjudits utbildning i kompetensba-
serad rekrytering. En systematisk rekryteringprocess som 
utgår från kompetens ska säkerställa allas lika möjligheter 
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, et-
nisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funk-
tionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Barn och utbildning

Alla förskolor och skolor har en plan mot kränkande be-
handling. Förskolan arbetar med en treårsplan för jämställd 
förskola.

Socialnämnden

Socialnämndens uppdrag är att män och kvinnor, uti-
från ibland olika behov, skall ha lika goda möjligheter att 
uppnå bästa möjliga hälsa och livsvillkor. Socialnämnden 
har påbörjat ett arbete med de tre huvudområden som so-
cialstyrelsen prioriterat. De första stegen i dessa arbeten är 
säkerställa tillgången tillgänglig data utifrån ett jämställd-
hetsperspektiv. Nästa steg är att vidareutveckla analyser 
som möjliggör uppföljning av beslutade insatser. Här har 
ett arbete påbörjats inom förvaltningen.

Kultur och fritid

Kultur och fritidsnämnden har beslutat om särskilt för-
eningsbidrag till Gimo Ridklubbs anläggning. Kommunen 
driver ishallar i egen regi med huvudsakligen pojkar/män 
som användare medan kommunens enda större ridanlägg-

Tekniska

Att öka andelen kvinnor på enheten Gata-Fastighet har 
historiskt varit svårt då väldigt få kvinnor utbildas inom 

-
ungdomar på enheten till de kommunala sommarjobben. 
Måltidsenheten består av i princip enbart kvinnor. Vi har 

endast haft möjlighet att erbjuda deltid, vilket enligt vår er-
farenhet, inte har varit av intresse för de manliga kockarna. 

för högre tjänstgöringsgrader och heltider. Städ har också 
övervägande kvinnor i anställning och även där pågår ett 
arbete att vid ny-rekrytering skapa intresse hos män för 
städyrket.

Trygghet, välfärd och folkhälsa
Socialnämnden

Ny regional riktlinje för olika missbruksformer är fram-
tagen under perioden, så även lokal överenskommelse lik-
som handlingsplan för psykisk hälsa.

Upparbetat samarbete med kvinnojouren Freja som 
stöds ekonomisk med föreningsbidrag. Öppen mottagning 
med familjerådgivning. Öppen ingång för brottsoffer med 
tillgång till samtalsstöd. Omfattande aktiviteter på mötes-
platser som är öppna för allmänheten. Samverkan med in-
tresseföreningar inom civilsamhället.

Barn och utbildning

Östhammars kommun har tydliga rutiner för förebyg-
gande åtgärder och för rapportering av kränkande behand-
ling till huvudmannen. Det betyder att nämnden får kän-
nedom om alla ärenden och har en överblick över vad som 
händer och om kränkningarna har upphört eller inte, efter 
vidtagna åtgärder.

Kultur och fritid

Planeringsmöten har genomförts för projektet High Five 
- trygg idrott för barn och unga tillsammans med Rädda 
Barnen och SISU Idrottsutbildarna där målet är att delta-
gande idrottsföreningar ska få hjälp med att ta fram tydliga 
rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera diskrimine-
ring, kränkningar och sexuella övergrepp.

Genom att erbjuda attraktiva aktiviteter för ungdomar 
bidrar verksamheten till att öka trygghet, välfärd och för-
bättra folkhälsan.

Tekniska

Trygghetsvandringar med polis och olika intresseor-
ganisationer genomförs ortsvis. Vandringarna genererar 
åtgärdsföslag som vi under året arbetar med för att öka 
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tryggheten i våra utemiljöer och lokaler.

God, säker, hållbar och näringsriktig mat är en viktig för-
utsättning för god hälsa. Utifrån detta perspektiv har vi 

efter säsong.

för kommunens invånare. Under våren 2018 infördes Folk-
motion som en ny tjänst och en informationskampanj av 
samtliga tjänster genomfördes. Kommunen använder sig 
även av sociala medier i dialog med medborgarna; framfö-
rallt Facebook men också Twitter, Youtube och Instagram.

bilda utvecklingsgrupper och fokusgrupper, för att ytter-
ligare stärka den demokratiska processen och möjliggöra 
för våra kommuninvånare att påverka utvecklingen i kom-
munen

Under våren 2018 lanserades kommunens digitala an-
slagstavla.

Barn och utbildning

skolråd på alla skolor och förskolor.

Information om hur klagomålsärenden går till i nuläget 
har lagts ut på Barn- och utbildnings hemsidan. Medbor-
gardialog angående nya Frösåkersskolan har hållits.

Socialnämnden

Synpunktsvecka har hållits inom IFO. Ett antal möten 
har hållits med anhörigföreningar och nämnden har en 
stående punkt på KPR möten. Nämnden har deltagit på 
öppet möte med allmänheten avseende ensamkommande 
barn. En första träff  med olika innevånargrupper har hållit 
i Öregrund inför utbyggnad av äldreboendet.

Tekniska 

Vi har återkommande dialogmöten med medborgargrup-
per som exempel fokusgrupper och utvecklingsgrupper, vi 
tar del av deras önskemål och där möjligt är så för vi in det i 
vår planering. Renhållningsverksamheten genomför enkät-
undersökningar med besökare vid återvinningscentralerna.

Matråd genomförs minst en gång per termin på skolor 
och förskolor. Dessa synpunkter och även de synpunkter 
vi får genom en ständigt närvarande dialog med våra gäster 
samlas in på måltidsenhetens respektive matsedelsmöten 
och gruppledarmöten. Vi har under våren 2018 skickat ut 
en kostenkät till våra elever i grundskolan.

Kultur och fritid

Medborgare vänder sig ofta till biblioteken med frågor 
kring samhällsinformation och för att få hjälp med myn-
dighetskontakter och digitala samhällstjänster.

Unga i kommunen
En kommunövergripande styrgrupp har uppdraget att ar-

detta vida uppdrag är konstellationen av tjänstepersoner 
styrgrupp för kommunens ANDTL-arbete (alkohol, nar-

kotika, doping, tobak, läkemedel). Arbetet med att förbätt-

hälsa ung och LUPP (lokal uppföljning av ungdomspoli-
tiken).

Under den årligen återkommande samhällsveckan ge-
nomfördes en workshop för åk 8 från Österbyskolan och 
Olandsskolan tillsammans med organisationen Män för 
jämställdhet.

Kultur och fritid

Erbjuder attraktiva aktiviteter för ungdomar. Under skol-
loven erbjuder verksamheten varierande, kostnadsfria lov-
aktiviteter i samarbete med ett antal aktörer.

Socialnämnden

Samverkan med skolan om hur förvaltningarna arbetar 
ihop runt barnen. Praktisk utbildning där parterna också 
lärde känna verksamheternas uppdrag och knöt personliga 
kontakter. Inom närvårdsarbetet har barn och unga varit i 
fokus. Politiska styrgruppen har haft en temadag för barn 
och unga där kommunens samlade resurser runt barnen 
deltog. I det arbetet ingick även regionens resurser. Social-
nämnden och Barn och utbildningsnämnden har i samver-
kan med samordningsförbundet startat projektet Bryggan. 
Bryggan är en projektorganisation som ska hjälpa ungdo-
mar mellan 16 och 29 år att bryta hemmasittande beteen-
den och återgå till skolgång eller praktik.

Tekniska

Varje sommar anställer vi ca 30 st ungdomar som får 
sommaranställning inom vår enhet Gata och fastighet. 

-
vjuer där de träffade rekryteringsgruppen som ställde olika 
korta frågor.

Under första halvåret 2018 har två elever från gymnasiet 
arbetat på återvinnings-centralerna då de haft ett behov av 
att bryta av studierna med praktiskt arbete. Städenheten tar 
emot ungdomar för praktik främst under sommaren.

Integration
-

språkighet för att underlätta integration.

I januari köpte kommunen in licenser till Polyglutt som 

Det går att lyssna på samma saga på olika språk och bar-
nen får ta del utav varandras olika hemspråk. Nyanlända 
har studiehandledning och svenska som andra språk, SVA. 
Biblioteken erbjuder litteratur, tidningar och tidskrifter på 

att hålla kontakt med sitt modersmål. Biblioteken erbjuder 
dessutom medier på lättläst svenska.

Under försommaren beviljades §37-medel från Läns-
styrelsen för projektet ”Föreningsmatchning” med Kultur 
och fritidsnämnden som projektägare.

Socialnämnden

-
hört. Därmed så minskar antalet barn som Östhammars 
kommun har ansvar för, i snabb takt. Detta skapar stora ut-
maningar i att anpassa verksamheten så att en effektiv och 
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trivsam boendesituation kan anordnas för kvarvarande.

Tekniska

Möjligheterna för att göra praktik för att kunna arbeta 
extra och kanske få möjlighet till ett längre vikariat eller en 
tillsvidare anställning, är stora inom Måltidsenheten. Under 

språket i ord och skrift samt att lära sig en del av hantverket 
som köksbiträde. Gata- och Fastighet strävar efter mång-
fald och arbetar mot ökad mångfald genom anställningar 
av nya medarbetare, praktikplatser m.m. I parteringavtalet 
med entreprenören vid byggnationen av Nya Skolan har 
vi ställt krav på praktikplatser för att främja integrationen.

Arbetsmarknad och företagande
Barn och utbildning - Grundskolan har en samhällsvecka 

i år 8 där eleverna får komma i kontakt med olika yrkesre-
presentanter. För övrigt på grundskolan är studiebesök på 
företag vanligt, samt PRAO.

Vuxenutbildningen är mycket viktig för områden som 
arbetsmarknadspolitik, kompetensförsörjning och regional 
utveckling.

-
bete med försäkringskassan, arbetsförmedlingen och pri-
märvården för att aktivt hjälpa personer som är beroende 
av försörjningsstöd till egen utkomst. För det mest kom-
plexa uppdragen har socialförvaltningen egna resurser som 
kan ge omfattande stöd till individer att närma sig arbets-
marknaden. I samverkan med Samhall breddat uppdraget 

på arbetsmarknaden.

-
ligheter till praktikplatser på projektet vilket ger chans till 
att ungdomar på orten får praktik på hemmaplan och kon-
takt med företagare.

Ekologisk hållbarhet
Bygg- och miljönämnden beskriver att de arbetar mot alla 

frågeställningar ur ett myndighetsutövningsperspektiv. Vat-
tenkvalitet, naturvård, friluftsliv, energi, klimat, kemikalier 
och hälsa är frågor förvaltningen hanterar dagligen i den 
löpande verksamheten. I övrigt har nämnden inte rappor-

Skolan beskriver att de genom ett miljöperspektiv i un-
derviskningen ska ge elever möjligheter både att ta ansvar 
för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa 
sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och glo-
bala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets 
funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för 
att skapa hållbar utveckling.

Vattenkvalitet
Några mellanstadieklasser har deltagit i utbildning Öst-

hammarsfjärdens dag, där de bland annat fått lära sig vilka 

vid kusten samt fått information om enskilda avlopp.

Tekniska förvaltningen har arbetat med uppdrag inom 
Fyris östra källor. En hydraulisk modell över sjöar och vat-
tendrag runt Österbybruk tas fram för att skapa ett verktyg 

där vattenhushållningen i vattensystemet kan studeras.

Då vi verkar i en kommun med begränsad tillgång till 
dricksvatten beaktar vi det faktum både i stora och små 
uppgifter, t.ex så har måltidsenheten hittat ett sätt att spa-
ra dricksvatten genom att låta bli att spola kranen för att 
uppnå kallt vatten häller de upp vatten direkt och låter det 
kylas i kylskåp.

Kommunen har ett nära samarbete med Gästrike vatten 
genom Östhammar vatten, i frågor om utredningar av vat-
tentillgångar och behov av vatten av olika kvalitet. Under 
våren 2018 genomfördes en serie gemensamma worsk-
shops där Östhammars kommun och Gästrike vatten sam-

sakkunskap, som ett underlag till en kommunal vattenför-
sörjningsplan som ska tas fram. Kommunikationsenheten 
bistod Gästrike Vatten med spridning av information om 
kommunens vattenläge vid vattenbristen under försomma-
ren och sommaren 2018.

-
kala naturvårdsmedel (LONA), Lokala vattenvårdsmedel 
(LOVA) och ett EU-projekt, LIFE IP Rich Waters. Vi vill 
särskilt lyfta projektstarten av fällningsförsöken i Granfjär-
den under juni månad , där kommunen har ett samarbete 
med stiftelsen BalticSea2020, för att undersöka möjligheter 
att minska fosforhalterna i Granfjärden.

Naturvård och friluftsliv
Under 2018 pågår ett Lokalt naturvårdsprojekt (LONA) 

med syfte att förbättra tillgänglighet till våra många fri-
luftsbad, både fysisk tillgänglighet och ökade möjligheter 
till nyttjande genom bättre marknadsföring av vad som er-
bjuds både som badplats och friluftsområde (naturvärden).

Ett brett samarbete pågår också i arbetet med att ta fram 
en grönstrukturplan för kommunen. Arbetet leds av strate-
gienheten med delaktighet av tekniska förvaltningen samt 

i uppdrag att kartlägga kommunens markinnehav, med fo-
kus på tätortsnära områden. Skolor och förskolor i Alunda 
har besökts för att kartlägga skogar som används för peda-
gogik och lek. Allt underlag bidrar till en kommande grön-
strukturplan som ska visa på viktiga områden att använda 
för natur och rekreation, samt som en del i arbetet med 
fördjupade översiktsplaner.

Planenheten och miljösakkunnig har under 2017 och vå-
ren 2018 utarbetat en metod för att undersöka, avväga och 
ta hänsyn till naturvärden i detaljplaner.

Särskilt vill vi lyfta projektet inom havsplanering (KOM-
PIS-projektet) och arbetet med Regionens satsning på Ros-
lagsstråket . Där kommer strategienheten särskilt arbeta 
med utvecklingen av Äspskär

Energi och klimat
Östhammars kommun har i miljömålen antagit en mål-

-
igheter. Under första halvåret färdigställdes en solcellsan-
läggning på Alma förskolas tillbyggnad och en utredning 

våren tagits fram. Elljusspåren har genom samverkan med 
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föreningarna fortsatt att energieffektiviseras genom kon-
vertering till LED-belysning.

Kommunen satsning på elfordon löper på, men också 
handverktyg som tidigare drivits med fossila bränslen har 
fasats ut till förmån för eldrivna. Vad gäller möjligheter för 
allmänhet och företag i Östhammars kommun att ställa 
om till elfordon för minskade CO2-utsläpp är snabbladd-
ningsstationer färdigställda i Östhammar och Öregrund 
och vi har arbetat med marknadsföring genom webb av 
dessa samt de vid kommunhus och Bilstagärdets parkering. 
Vi har arbetat vidare med vår egen laddningsinfrastruktur 
tillsammans med Östhammarshem/tekniska/fordonshan-
teringen för att få detta klart under 2018.

I slutet av mars hölls den världsomspännande klimatma-
nifestationen Earth Hour. Östhammars kommun stödde 
manifestationen på olika sätt, bl.a. genom arbete mot 
skolan med en tävling där i år 16 klasser och förskoleav-
delningar i kommunen deltog med olika aktiviteter. Mål-
tidsenheten har arbetat fram en modell för att minska mat-
svinnet i skolorna och våra övriga verksamheter.

Det är fortsatt stort intresse för solenergi med rådfråg-
ningar till energi- och klimatrådgivningen. Under Albrekts-
mässan visade vi solcellsmoduler, elbilar och erbjöd info 
och rådgivning kring dessa tekniker. Vi har även ordnat 
föreläsningar, visat kommunkontorets egen solcellsanlägg-
ning m.m. En ny resepolicy för Östhammars kommun har 
arbetats fram och antogs under våren, i syfte att minska 
kommunens klimatpåverkan. Vi har också arbetat vidare 
med Östhammarsprojektet, ett samarbetsprojekt för att 

-
sala.

Kemikalier och hälsa
Barn- och utbildningsnämnden har en hög måluppfyllelse 

avseende Giftfri förskola. Målet är långsiktigt satt, utrens-
ning av material innehållande giftiga ämnen pågår enligt en 
checklista och en detaljerad tidsplan. Alla inköp och nyan-

Tekniska förvaltningen har i samarbete med förskolorna i 
Östhammar kommun målsättningar för att minska använd-
ningen av plast i våra förskolekök. I arbetet med att ta fram 
målsättningar och tidsplaner för minskning och/eller ut-
slussning av vissa material/redskap har samtliga kockar på 
förskolenheterna medverkat. Arbetet har medvetandegjort 
kockarna som arbetar med ständiga utvärderingar och för-
bättringar i sitt arbete.

Måltidsenheten har arbetat fram en modell för minska 
svinnet. Den kallas Östhammarmodellen och är en modell 
för hur vi kan påverka och åtgärda matsvinnet i vår verk-
samhet. Enhetens uppdrag är också att bibehålla andelen 
ekologisk mat på målnivån 25 %, som nu uppnåtts. Uti-
från de krav som ställts i kommunens Livsmedelspolicy har 
kommunen vid upphandling av livsmedel ställt höga krav 
på djurskydd och uppmuntrar lokala livsmedelsproducen-
ter att delta vid upphandlingar.

Städenhetens målsättning är att minska kemikalier inom 
kommunens verksamhetslokaler. Under första halvåret 
2018 har kemikalieförbrukningen minskat avsevärt inom 
städenheten då nya moderna sätt att städa kemikaliefritt 
har införs.

I alla upphandlingar som görs för projekt och ramavtal 
ställer tekniska förvaltningen som krav att entreprenören 

-
nören lämnar alltid produktblad på aktuella material och 
färg som används. Upphandlingsenheten följer kommu-
nens målsättningar i miljömål, policy för hållbar utveckling 
och inköpspolicy att i alla inköp och upphandlingar ska be-
ställaren se över om och vilka miljökrav som kan ställas i 
upphandlingen.
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Inledning
Kommunstyrelsen består förutom av tekniska kontoret 

av.

Lednings- och verksamhetsstöd som stödjer kommunens 
kärnverksamheter ekonomi, HR, lön, ärendehantering och 
systematiskt förbättringsarbete för att skapa goda förut-
sättningar för verksamheterna att nå sina mål.

Strategienheten som stöttar kommunstyrelsen och hante-
rar ärenden beredskap och säkerhet, slutförvar, översikts-

och klimatfrågor.

Tillväxtkontoret som är en strategisk funktion för sam-
ordning av kommunens insatser kopplat till näringslivsut-
veckling samt kommungemensam kundtjänst.

Enheten för arbete och sysselsättning som hjälper till att 
förbättra arbetslösas möjligheter till arbete. Målgruppen är 
arbetslösa med funktionshinder samt nyanlända personer 
i Östhammar.

Sammanfattning av måluppfyllelse
För Lednings- och verksamhetsstöd är den största sats-

ningen upphandling av ett nytt HR-system i syfte att un-
derlätta kommunens HR-arbete med särskilt fokus på en 
säker och effektiv lönehantering.

Tillväxtkontoret generellt fokuserar befolkningstillväxten 
i kommunen. Efter något år av stark utveckling här, har 
utvecklingen bromsats påtagligt. En förklaring till detta är 
bristen på bostäder, vilket i sin tur delvis har sin förklaring 
i brist på detaljplanerad mark för bostäder.För att komma 
till rätta med detta genomförs nu en handlingsplan som 
syftar till att säkra nödvändiga resurser som vatten och av-
loppsrening - så att detaljplanerna kan antas, byggnationer 
sjösättas och befolkningsökningen tillta igen.

Arbetsmarknaden är fortsatt mycket god i kommunen 
vilket märks på att de projekt som Enheten för arbete och 

sysselsättning driver har svårt att fylla sina plaster med del-
tagare.

Måluppfyllelse utifrån de strategiska inrikt-
ningsområdenat

En attraktiv och växande kommun
Östhammar ska vara en kommun med gott klimat för fö-

retag som verkar inom kommunen därför är det glädjande 
att i hälften av upphandlingar som kommunen gjort har 
anbud från lokala företag lämnats. Kommunen har läm-
nat förslag till ändrad placering av busstationen i Gimo. 
Deltagit i arbetet med ny regional vattenförsörjningsplan. 
Företagens nöjdhet med kommunen service har ökat inom 
områdena bygglov och livsmedelskontroll.

Eu:s nya dataskyddsförordning trädde i kraft och kom-
munen nya dataskyddsombud som har att tillse regelefter-
levnaden tillträdde sin tjänst under våren.

-
frastrukturprojekt är bättre än förväntat. Fördjupad över-
siktsplan Alunda fortskrider enligt tidsplan och ÅVS för ett 
antal projekt löper på och förväntas bli färdiga under 2018. 
Implementeringen av GIS som också kommer ge bättre 
planeringsförutsättningar kommer avslutas under 2018 
och gå in i drift och förvaltningsläge.

Vattenförsörjningsplanen för VA-nätet väntas beslutas i 
september.

En hållbar kommun
Ett av kommunens mål är att kustvatten, sjöar och vat-

tendrag i Östhammars kommun ska vara ekologiskt håll-
bara och kunna användas av människan. Grundvattnet ska 
ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning. Projektet 
kompis är ett projekt inom regionen vars mål är förbättrad 
vattenkvalitet.

KOMMUNSTYRELSEN- kommunledningsförvaltning och enheten 
för arbete och sysselsättning

Resultaträkning

mnkr 2017 170630 180630
Budget 

2018
Progn

2018
Intäkter 68,6 37,6 43,6 85,9 77,5
Kostnader -171,2 -82,3 -92,1 -204,1 -196,0

varav personalkostnad -73,5 -37,3 -42,0 -89,7
varav lokalkostnad -5,8 -2,6 -3,1 -6,0

Nettokostnader -102,6 -44,8 -48,5 -118,2 -118,4
Delårsbudget -109,2 -53,6 -58,3 -118,2 -118,2
Delårsresultat 6,6 8,9 9,8 0,0 -0,3

Verksamhetsområde

mnkr
Delårs-
budget Utfall

Avvik-
else

Politik -4,5 -3,2 1,4
Stab -5,4 -3,7 1,7
Strateger -2,6 -1,5 1,1
Ledn- o verks.stöd -12,7 -12,3 0,3
Oförutsedda etc -4,8 -1,3 3,5
Överförm.nämnd -0,8 -1,2 -0,4
Räddningstj.nämnd -11,9 -12,3 -0,4
IT-kontor -6,3 -5,1 1,1
EAS -4,1 -2,3 1,8
Tillväxtkontor -5,2 -5,6 -0,4
Slutförvarsenheten 0,0 0,1 0,1
Summa -58,3 -48,5 9,8

Nettoinvesteringar 11,6 1,5 10,1
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Omvärldsanalys och framtida satsningar
Under 2017 och vidare under första halvåret 2018 har 

VA-frågan seglat upp som en av de viktigaste tillväxtfakto-
rerna för kommunen. Gästrike Vatten som är huvudman 

-
ningarna som kommunen står inför både på kort och lång 
sikt. Resultatet kommer innebära stora förändringar och 
investeringar för att täcka behoven av såväl dricksvatten 
som avloppslösningar för våra tätorter.

Prövningarna gällande slutförvar för använt kärnbränsle 
har nått en milstolpe då mark- och miljödomstolen samt 
Strålsäkerhetsmyndigheten lämnade sina respektive yttran-
den till regeringen, vilket innebär att arbetet går in i en ny 
fas, regeringens prövning av tillåtlighet enligt miljöbalken 
och tillstånd enligt kärntekniklagen. Kompletteringar är 
begärda från verksamhetsutövaren från miljö- och energi-
departementet.
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Inledning
Kommunstyrelsen ansvarar för teknisk verksamhet, med 

teknisk verksamhet avses drift och underhåll av kommu-
nens mark och fastigheter, vi säkerställer rätt städade verk-
samhetslokaler. Vi ansvarar även för att gator, parker, skog 
och allmän platsmark förvaltas och underhålls.

Måltidsenheten ryms i uppdraget och dess syfte är att er-
bjuda barn och ungdomar i förskola och skola samt äldre 
i särskilt och ordinärt boende bra, säkra och näringsriktiga 

-

Sammanfattning av måluppfyllelse
Tekniska förvaltningen arbetar mot målen enligt plan och 

ambitionen är att vara i fas på helår.

Enligt gång och cykelbaneplanen så är nu tre banor fär-
digprojekterade och en är uppstartad med entreprenör. 
Några av de större lokalförbättringarna är förskolan Alma 

-
samhetsanpassats, Kulturhuset Storbrunn har byggts ut 
och renoverats och invigs den 1 september. Renoveringen 
av simhallen i Gimo blev lyckad och tillgängligheten för-
bättrats avsevärt. När det gäller utemiljöer så arbetas det nu 
med nya skötselplaner och i samband med det är några nya 
lekplatser under projektering och lekmaterial har bytts ut.

Inom renhållningen har det arbetats med avfallstrappan 
som bygger på de fem stegen: 1. förebygga 2. återanvända 
3. materialåtervinna 4. Energiåtervinna 5. deponera. Inom 

och strukturer förtydligats på Återvinningscentralerna och 
möjligheterna till än bättre sortering har gjorts till exempel 
kan ett skärp i skinn sorteras för materialåtervinning som 
inte var möjligt tidigare. Införandet av Återbruk på Åter-
vinningscentralen i Östhammar har varit lyckad, på Åter-
bruket kan man lämna produkter som kan återanvändas, 
det som är skräp för någon är ett fynd för någon annan, 
cirkulär ekonomi! Återbruk kommer att införas på samtliga 
Återvinningscentraler under hösten 2018. Tidigare skicka-
des hårdplast som brännbart men nu har en utsortering 
gjorts av materialet så att det återvinns istället. Våra mål 

inom renhållning är hittills delvis uppfyllda. Inom stä-
denheten pågår utfasning av kemikaliestäd, målsättningen 
för minskningen av avkalkningskemikalier har uppnåtts, 
däremot nådde vi inte målet helt när det gäller golvvård. 
Måltidsenheten uppnår den målsatta nivån av 25 % andel 
ekologisk mat, först vid årets slut ser vi om någon ökning 
skett då mätning sker två gångar per år.

Måluppfyllelse utifrån de strategiska inrikt-
ningsområdenat

En attraktiv och växande kommun
Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler som väl 
tillgodoser kommunens egna verksamheters 
behov och förväntningar.

Behovet av ändamålsenliga lokaler är stort, kommunen 
växer och anpassningar behövs. Ambitionen hos Teknis-
ka är att i princip aldrig säga nej till något uppdrag, men 
här har vi under våren behövt ompröva vår inställning då 
många uppdrag i brist på rätt resurser blir av sämre kvali-
tet och fördyrade då projekteringstid kortas. Enheten har 
arbetat med att ta fram en projektbeställningsmodell och 
resursallokeringsberäkning som vi har för avsikt att imple-
mentera under vintern. Vi har också påbörjat ett framta-
gande av en kommunövergripande lokalförsörjningsplan 
som ska stödja oss..

Se till att tillgängligheten är god i offentliga 
miljöer och på allmänna platser

-
ring av fastigheter och utemiljöer, vi statusinventerar under 
året våra fastigheter för att få rätt information till våra fast-
ighetsregister, det ligger då till grund för uppföljningar och 
läggs med som punkter vid återkommande ronderingar av 
fastighetsskötare och förvaltare. Vi är inte riktigt i mål med 
tillgänglighet i alla utemiljöer, bland annat ska sopkärl ses 
över så att de anpassas för rullstolsburna eller på annat sätt 

kvar.Vi har också noterat en del kanter i utemiljöer som 
behöver justeras och fasas av för smidigare övertransport. 

-
tan är beställda. 

Kommunstyrelsen- Teknisk förvaltning

Verksamhetsområde

mnkr
Delårs-
budget Utfall

Avvik-
else

Fysisk, tekn. planering -5,6 -6,5 -0,9
Gator, vägar, parkering -10,7 -10,2 0,6
Parker -3,1 -2,8 0,3
Vård och omsorg -1,3 -0,6 0,6
Arbetsomr. o lokaler -0,8 -3,1 -2,2
Kommersiell- o bost v -0,2 0,4 0,6
Gemensamma lokaler -1,4 -0,9 0,6
Gemensamma verks. 0,4 0,1 -0,4
Summa -22,7 -23,6 -0,8

Nettoinvesteringar 132,1 48,1 83,9

Resultaträkning

mnkr 2017 170630 180630
Budget 

2018
Progn

2018
Intäkter 242,8 120,1 127,3 251,2 253,7
Kostnader -293,0 -145,2 -150,8 -299,0 -302,4

varav personalkostnad -58,8 -28,6 -29,7 -60,0
varav lokalkostnad -52,0 -24,3 -24,5 -56,2

Nettokostnader -50,2 -25,1 -23,6 -47,8 -48,8
Delårsbudget -48,5 -25,2 -22,7 -47,8 -47,8
Delårsresultat -1,7 0,1 -0,8 0,0 -1,0
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Aktivt bidra till att skapa och behålla attraktiva 
boendemiljöer med tillgång till parker, lekplat-
ser, grönytor och tätortsnära skog. 

Under våren och försommaren har tätorternas utemiljöer 
-

klipps samt ett antal platser där invånare och besökare kan 
sitta ner och njuta av tillvaron har i iordningställts.

Tillhandahålla gator, vägar samt gång- och 
cykelvägar som är framkomliga och säkra såväl 
sommar som vinter.

Det nya GIS-systemet är under implementering men är 
ännu ej tillgängligt för förvaltningen. För alla de gång- och 
cykelvägar som i gång- och cykelvägsplanen pekats ut som 
objekt som skall färdigställas under 1-3 år är projektering 
beställd. Tre är färdigprojekterade och en är under uppfö-
rande.

Ett antal ställen inom Östhammars tätort har fått säkra 
övergångar bl.a. vid Tomtberga förskola och mellan Ed-
skolan och Frösåkersskolan. Ett antal liknande åtgärder är 
planerade till Alunda, Gimo och Öregrund.

Stödbelysning har installerats längs Kärleksallén i Öst-
hammar.

En hållbar kommun
Tillhandahålla rena lokaler

För att vara en attraktiv och hållbar kommun behövs det 
en stabil städorganisation. Städenheten har kunskap om 
hur lokaler ska städas så att de håller under lång tid, de 
anpassar städteknik efter lokalen och dess beskaffenheter 
för att undvika städskador som t.ex fukt i golven. Med hög 

och unga med exempelvis allergier bättre i sin inomhus-
miljö inom skola och förskola

Bedriva en kostnadseffektiv förvaltning av 
kommunala fastigheter, gator, vägar, gång- och 
cykelvägar, parker, skog och lekplatser.

Efter samtal i arbetsgrupperna så tänker personal till inn-
an de anlitar externa entreprenörer för arbeten som kan 

mindre snickeriarbeten och reparationer i egenägda fast-
igheter utförs av egen personal i olika lågsäsongsperioder.

Bedriva en måltidsverksamhet som väl tillgodo-
ser behovet av bra ekologisk näringsriktig kost 
som är vällagad till förskolor och skolor.

Måltidsenheten uppfyller målet på att 25% av måltiderna 
är ekologiska

Ha fastigheter med god energihushållning med 
ekologiskt uthålliga energislag

Ytterligare två fastigheter, Pålkällan och Storbrunn, har 
anslutits till fjärrvärmenätet under året. Kommunen har 
fortfarande ett antal fastigheter med direktverkande el. Fo-
kus har under det senare året skiftat från energikonverte-
ring mot att säkra fastigheternas väderskydd. Ekonomiskt 
resultat.

Ekonomiskt utfall
Förvaltningen uppvisar ett underskott om 0,9 Mkr per 

halvåret. Helårsprognosen är ett underskott om 1,0 Mkr 
beroende på högre kostnader för löpande underhåll för så-
väl verksamhetslokaler som övriga lokaler; kostnader som 
i viss mån vägs upp av högre intäkter för försäljning av 
bostadsmark och hitintills låga kostnader för bostadsan-
passning.

Omvärldsanalys och framtida satsningar
I en värld där kunder och konsumenter blir alltmer kva-

denna efterfrågan. En del av lösningen är samverkan i re-
gionen, med andra kommuner såväl som med andra ak-
törer inom områden med gemensamma beröringspunkter 
som t.ex. upphandling, gemensamt kompetensutnyttjande, 
omvärldsanalyser och benchmarking/best practice (som 
båda handlar om att titta på den som är bäst i klassen och 
se vad den gör rätt) etc. Ett annat naturligt steg i att utröna 
vilka krav och önskemål invånarna har på de kommunala 
tjänsterna är att ha än mer tät dialog med invånarna. Ett 
väl fungerande synpunktshanteringssystem för systema-
tisk behandling av inkomna synpunkter är en förutsättning 
för att kunna höja kvaliteten. Ytterligare ett sätt att bättre 
möta ökande kvaltitetskrav är genom att dra fördel av och 
utnyttja de framsteg vi ser inom automatisering och digi-
talisering.

Vi har byggt upp och anpassat vårt samhälle efter ett visst 
klimat. De klimatförändringar vi redan ser och de som är 
att förvänta - i kombination med förtätade stadsmiljöer 
och teknologiska landvinningar - ställer nya krav på vår 
infrastruktur, hur vi bygger och hur vi lokaliserar kommu-
nala tjänster. Klimatförändringarna kommer bl.a. innebära 

skyfall. En del av dessa risker har belysts och i viss mån 
hanterats genom tidigare risk- och sårbarhetsanalyser.
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Inledning
Renhållningen är ansvarig för insamling, transport och 

återvinning eller bortskaffande av det hushållsavfall och 
därmed jämförligt avfall som uppkommer i kommunen, 
och som inte faller under producentansvaret.

Sammanfattning av måluppfyllelse
Renhållningen jobbar ständigt enligt avfallstrappan 1. Fö-

rebygga 2. Återanvända 3.Materialåtervinna 4. Energiåter-
vinna 5. Deponera.

textilier och skor, väskor och skärp i skinn som sedan åter-
används eller materialåtervinns.

lämna/hämta kommer att införas på övriga återvinnings-
centraler efter sommaren 2018.

Vid årsskiftet 2017/2018 infördes på samtliga återvin-
ningscentraler utsortering av hårdplast som t.ax. plast-
möbler, hinkar etc. Det är plast som tidigare skickades som 
brännbart.

Hösten 2017 genomfördes en plockanalys på brännbart 
avfall  som kastades på återvinningscentralen , 51% var fel-
sorterat. Vid årsskiftet 2017/2018 infördes att alla säckar 
ska hällas ut och en ny plockanalys ska genomföras under 
hösten 2018 för att då få se om aktiviteten gav resultat.

Ekonomiskt utfall
Verksamheten uppvisar ett överkott på 3,3 mnkr vid halv-

årsskiftet men för helåret prognostiseras ett nollresultat.

Omvärldsanalys och framtida satsningar 
I områden där framkomligheten för sopbilen är begrän-

sad skapas gemensamma hus för avfall. Ett låst hus som 
den enskilde abonnenten har access till. Det låsta huset kan 
ha en tömningsfrekvens med tätare turer under högsäsong. 
Access till ett låst hus genererar också en lägre taxa för den 
enskilde abonnenten.

Idag sorterar vi ut i två kärl, brännbart restavfall och mat-
avfall. I en framtid forsätter vi sortera ut matavfall separat 
men i det antra kärlet lägger vi brännbart restavfall och 
förpackningar sorterat i påsar med olika färger som sedan 
sorteras med hjälp av en optisk sortering.

Trenden i samhället är att mängden avfall ökar per person, 
Renhållningens mål blir då att minska mängden brännbart 
restavfall. Ett mål som bör ingå i en ny avfallsplan.

Samverkan i regionen med andra kommuner behöver 
öka, bl.a. i frågor som upphandling, nyttja varandras kom-
petenser, omvärdsanalyser etc.

En framtida vision för verksamheten är att två krets-
loppsparker ska ersätta dagens återvinningscentraler. 
Dessa kretsloppsparker bör ligga en i väster och en i öster.

Utöka organisationen med en miljötekniker/Inspektör 
som kan arbeta med arbetsmiljö ärenden, åka och inspek-
tera vägar, göra inventeringar av sopkärl, kontrollera om 
det går att göra uppsamlingsplatser för en del bostadsom-
råden som har trånga och små vägar/gator.

Ett samarbete med Bygg- och Miljö, för att kunna planera 
bättre hämtställen för sopkärl/sophus vid nybyggen.

Köra sophämtningen i egen regi.

Renhållningsverksamheten

Resultaträkning

mnkr 2017 170630 180630
Budget 

2018
Progn

2018
Intäkter 37,9 18,6 18,5 38,9 38,9
Kostnader -37,9 -16,4 -15,2 -38,9 -38,9

varav personalkostnad -3,7 -1,8 -3,8
varav lokalkostnad 0,0 0,0 0,0

Nettokostnader 0,0 2,2 3,3 0,0 0,0
Delårsbudget 0,0 -0,2 0,0 0,0
Delårsresultat 0,0 2,4 3,3 0,0 0,0

Del-
årsb Utfall

Avvik-
else

Nettoinvesteringar 1,0 0,0 1,0
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Lokala säkerhetsnämnden

Resultaträkning

mnkr 2017 170630 180630
Budget 

2018
Progn

2018
Intäkter 0,4 0,2 0,2 0,4 0,4
Kostnader -0,4 -0,2 -0,1 -0,4 -0,4

varav personalkostnad -0,2 -0,1 -0,1 -0,2
varav lokalkostnad 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettokostnader 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Delårsbudget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Delårsresultat 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
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Inledning

lagstiftningsområden, bland annat plan- och bygglagen, 
plan- och byggförordningen, miljöbalken, livsmedelslag-
stiftningen, alkohollagen, tobakslagen samt lagen om han-
del med vissa receptfria läkemedel.

Verksamhetens övergripande syfte är att främja en sam-
hällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsför-
hållanden samt en god och långsiktigt hållbar livsmiljö. 
Detta till skydd för människors hälsa och miljön, både för 
människorna i dagens samhälle och för kommande gene-
rationer. Detta uppnås genom bland annat planläggning, 
lov- och tillståndsgivning samt tillsyn enligt ovan nämnda 
lagstiftningar.

Sammanfattning av måluppfyllelse
Bygg och miljönämnden ska vara öppen, inbju-
dande och ha en hög servicenivå mot företag 
och allmänheten.

Bygg- och miljönämnden ska kännetecknas av 
god kommunikation, respekt och tillgänglighet.

För att uppnå måluppfyllelse av båda de ovanstående må-
len har vi genomfört utbildningsinsatser i bemötande och 
kommunikation. Vi förtydligar strukturer och rutiner. Vi 
har erfarenhetsutbyte med andra kommuner och medarbe-
tarna ingår i nätverk för sina professioner. Med företagare 
genomför vi FLIP-möten i syfte att underlätta och sam-
ordna deras kontakter med kommunen.

Styrtalen för ovanstående mål är NKI, nöjd kund index, 
vilket mäts årligen. Resultatet presenteras under våren. De 
siffror vi nu fått använder vi för att mäta måluppfyllelse för 

under innevarande år.

Utifrån NKI-mätningarna uppfyller vi delvis målen, vil-
ket ska ses som att målen inte nåddes.

Ytterligare styrtal är handläggningstid för bygglov. Dessa 
mäter vi under en rullande 12-månaders period. Då mins-
kar risken för att säsongsvariationer ger missvisande resul-
tat.

Utifrån handläggningstiderna för bygglov uppfyller vi 
delvis målen, det vill säga målen nåddes inte.

•Bygg- och miljönämnden ska verka för en minskad ne-
gativ miljöpåverkan på vatten 

Styrtalet för detta mål är antal inventerade avlopp per år. 
Måttet är ett helårsmått och är därför svårt att uppnå un-
der första halvåret. Även om antalsmålet halveras har målet 
inte nåtts under första halvåret.

Måluppfyllelse utifrån de strategiska inrikt-
ningsområdena.

En attraktiv och växande kommun
Bygg- och miljönämnden ska vara öppen, in-
bjudande och ha en hög servicenivå mot företag 
och allmänheten.

Vi uppnår målet för NKI för bygglovsärenden och livs-
medelstillsyn. Det är en effekt av senare års målmedvetna 
förbättringsarbeten som bedrivits.

NKI för miljö- och hälsoskyddsärenden uppnår vi inte 
målet för. Vi tror att vårt arbete med att inventera avlopp 
kan få negativ påverkan på detta styrtal. Trots bra bemö-
tande och korrekt hantering kan det vara svårt för en kund 
med ett utdömt avlopp förknippat med stora kostnader att 
känna sig som en nöjd kund. NKI-värdet har emellertid 
stigit jämfört med föregående år

NKI för serveringstillstånd uppnår vi inte heller målet 
för. Orsaker till det är att det är ett relativt nytt ansvarsom-
råde som vi fortfarande håller på att implementera. Vi har 
dessutom haft hög personalomsättning under den korta tid 
vi ansvarat för detta område.

Handläggningstid för bygglov baseras på en mätning över 
rullande tolv månader. För tre- och tioveckors bygglov når 
vi målet. Viktigt att tänka på att resultatet är den genom-
snittliga tiden för samtliga ärenden. I praktiken kan vissa 
ärenden därför ligga under det satta målet och andra över. 
Av de inkomna ärendena för tre- och tioveckors bygglov är 
det 26,1% som överstiger måltalet.

För bygglov med fem veckors handläggningstid uppnår 
vi inte målet på grund av hög belastning

Bygg- och miljönämnden

Verksamhetsområde

mnkr
Delårs-
budget Utfall

Avvik-
else

Nämnd -0,4 -0,4 0,0
Kartverksamhet -0,4 -0,3 0,1
Bygglovsverksamhet 0,5 0,5 0,0
Planeringsverksamhet 0,0 -0,8 -0,8
Miljö- o hälsoskydd -2,1 -2,9 -0,8
Summa -2,3 -3,9 -1,6

Nettoinvesteringar 0,1 0,0, 0,1

Resultaträkning

mnkr 2016 160630 170630
Budget 

2017
Progn

2017
Intäkter 14,7 7,0 7,8 15,4 14,9
Kostnader -20,8 -9,9 -11,2 -22,0 -21,5

varav personalkostnad -14,9 -7,3 -8,6 -18,0
varav lokalkostnad -0,5 -0,3 -0,3 -0,5

Nettokostnader -6,1 -2,9 -3,4 -6,6 -6,6
Delårsbudget -6,6 -3,3 -2,8 -6,6 -6,6
Delårsresultat 0,5 0,5 -0,6 0,0 0,0



Verksamhetsberättelse

22

Bygg- och miljönämnden ska verka för en mins-
kad negativ miljöpåverkan på vatten.

Vi har under det första halvåret inventerat 127 stycken 
avlopp. Det är en bra siffra jämfört med utfallet för helåret 
2017 som var 120 stycken. Avloppsinventeringsappen har 
gjort det möjligt att uppnå ett betydligt högre antal under 
detta år.

Avloppsinventeringen fortsätter under andra halvåret. 
Prognosen är att inventera ytterligare 100 avlopp. Då 
skulle vi totalt inventera 227 stycken avlopp. Det skulle i 
sådana fall innebära en 89 procentig ökning jämfört med 
föregående år. Vi skulle dock inte nå upp till målet om 350 
stycken. Stödet och effektiviseringen med hjälp av appen är 
tydlig men målet om 350 var något för optimistiskt.

Bygg- och miljönämnden ska kännetecknas av 
god kommunikation, respekt och tillgänglighet.

Vi uppnår målet för NKI för bygglovsärenden och livs-
medelstillsyn. Det är en effekt av senare års målmedvetna 
förbättringsarbeten som bedrivits.

NKI för miljö- och hälsoskyddsärenden uppnår vi inte 
målet för. Vi tror att vårt arbete med att inventera avlopp 
kan få negativ påverkan på detta styrtal. Trots bra bemö-
tande och korrekt hantering kan det vara svårt för en kund 
med ett utdömt avlopp förknippat med stora kostnader att 
känna sig som en nöjd kund. NKI-värdet har emellertid 
stigit jämfört med föregående år

NKI för serveringstillstånd uppnår vi inte heller målet 
för. Orsaker till det är att det är ett relativt nytt ansvars-
område vi fortfarande håller på att implementera. Vi har 
dessutom haft hög personalomsättning under den korta tid 
vi ansvarat för detta område.

Ekonomiskt utfall
Periodens resultat är ett underskott på 1,4 mnkr. Huvud-

orsaken är intäkter som inte kunnat debiteras i samma takt 
som budgeten är periodiserad. De eftersläpande intäkterna 
står för 1,1 mnkr av underskottet.

poster inom personalkostnader, fortbildningskostnader och 
licenskostnader. Personalkostnaderna har varit något högre 
på grund av rådande belastning. Fortbildningskostnader har 
varit något högre på grund av att insatser har koncentre-
rats innan verksamheternas högsäsong under sommaren. 
Licenskostnaderna har varit något högre i samband med 
komplettering av ny programvara.

Prognosen för helåret är ett underskott på 0,5 mnkr och 
beror på förväntade ökade personalkostnader på grund av 
den belastning som råder.

Omvärldsanalys och framtida satsningar
Implementering av EU:s vattendirektiv kommer att ställa 

krav på planering och tillsyn så att god vattenstatus uppnås.

Hög konkurrens från andra arbetsgivare och konsult- och 
bemanningsföretag gör att personalomsättningen är hög 
trots goda resultat i medarbetarenkäten. Nya värderingar 
om arbetslivet ställer nya krav på attraktivare arbetsplatser.

Kommunens strävan och potential att växa förutsätter att 
kommunens planberedskap ökas. Kapacitetsproblem med 
såväl vatten som avloppsrening gör att planarbetet begrän-
sas och försvåras.

Förorenad mark är ett arbetsområde där mycket återstår 
att utreda. Vi skulle behöva prioritera dessa utredningar. 
Handläggning av ärenden gällande förorenad mark är be-

-

Vi behöver dra nytta av teknikutvecklingen för att kunna 
bedriva en effektiv och konkurrenskraftig verksamhet. Vi 
ser att digitalisering skulle underlätta handläggning och vi 

för vår verksamhet.

och korrekt handläggning, svar och beslut. Förvaltningen 
behöver implementera e-tjänster och e-förvaltning.

Belastningen på personalen fortsätter att öka vilket ska-
par en tuff  arbetssituation



Verksamhetsberättelse

23

Resultaträkning

mnkr 2017 170630 180630
Budget 

2018
Progn

2018
Intäkter 11,0 5,5 6,9 11,8 12,1
Kostnader -45,2 -21,3 -23,7 -51,1 -49,9

varav personalkostnad -14,6 -7,5 -7,9 -16,9
varav lokalkostnad -10,7 -5,4 -6,5 -15,3

Nettokostnader -34,2 -15,8 -16,7 -39,3 -37,8
Delårsbudget -36,8 -18,1 -19,4 -39,3 -39,3
Delårsresultat 2,6 2,3 2,6 0,0 1,5

Inledning
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för bland annat na-

turområden, bibliotek, simhallar, friluftsbad, idrottsanlägg-
ningar, ishallar och fritidsgårdar, vi ger föreningsstöd till 
de många föreningar som ordnar egna aktiviteter i kom-
munen. Vi verkar för att Östhammars kommun ska vara 
en attraktiv kommun där befolkningen kontinuerligt ökar 
genom att ge goda förutsättningar för alla invånare att ha 
en meningsfull fritid.

Sammanfattning av måluppfyllelse
Vi ser att målen på årsbasis för biblioteken och Ung fritid 

kommer att uppfyllas.

Tyvärr är vi försenade med färdigställande av ett nytt 
förslag för föreningsbidrag så där kommer inte målet att 
uppfyllas

Måluppfyllelse utifrån de strategiska inrikt-
ningsområdena

Strategiskt inriktnings-
område

Nämndmål

En attraktiv och växande 
kommun

Kommunens medborgare 
ska vara nöjda med sin 
fritid ur ett idrotts- och 
hälsoperspektiv 

Kommunens medborgare 
ska vara nöjda med sin fri-
tid ur ett kulturperspektiv. 

En öppen kommun
Kommunens unga ska 
uppleva möjlighet att vara 
med och påverka i frågor.

Ekonomiskt resultat
Förvalningen uppvisar ett överskott på 2,6 Mkr per 

halvåret. Helårsprognosen är ett överskott om 1,5 Mkr. 
Överksottet uppkommer främst på grund av utfall av per-
sonalkostnader, lokalhyror och kapitalkostnader är lägre än 
budgeterat. T ex är Storbrunn budgeterad för helår men 
förvaltningen betalar full hyra endast för ett halvår. Inves-
teringstakten är lägre än budget. Investeringarna kommer 
komma främst under hösten men är budgeterade att ske 
löpande under året. Sjukskrivningar och vakanser förkla-
rar de lägre personalkostnaderna. Förvaltningen ser inför 

hösten att kostnaderna kommer öka på grund av invigning 
Storbrunn samt att utsmyckning av Storbrunn invändigt 
kommer inte är fullt ut budgeterade.

Omvärldsanalys och framtida satsningar
Bibliotek

Digitalisering ökar i en allt snabbare takt. Detta innebär 
både möjligheter och utmaningar. Verksamheten kan ut-

processer. Biblioteken kan vara en resurs när det gäller att 
förbättra den digitala delaktigheten.

Förenings- och friluftsliv

Ett ökat samarbete med föreningar/civilsamhälle kan öka 
engagemanget i lokalsamhället och skapa ökad delaktighet 
via perspektivinsamling och dialog i frågor som rör kultur 
och fritidsverksamhet.

Förutom ny struktur för föreningsbidrag är ambitionen 
att skapa en överenskommelse mellan kommunen och för-
eningarna som dokumenterar gemensam stävan mot jäm-
likhet, jämställdhet, barnrätt, inkludering m.m.

Intresset för hälsa är ett snabbt växande område i samhäl-
let, med det kommer det också ofta nya rön och kunskaper 
inom området, likaså trender kring olika träningsformer 
tenderar att växla oftare. Här är det viktigt att vi fångar de 
olika växlingarna för att bibehålla en hög medvetenhet hos 
våra medborgare kring hälsa och motion, vi måste möta 
upp efterfrågan i tid för att skapa ett livslångt motione-
rande och kunskap om hälsa hos våra medborgare.

I och med det  nya  kulturhuset Storbrunn  i Östhammar, 

och vuxna kan genomföras. Storbrunn blir en knutpunkt 
för kultur och evenemnang i kommunen och kommer bi-

Inom området Ung fritid behöver vi än mer arbeta för  
ett starkt samarbete med föreningsliv och skolan, hur kom-
pletterar vi varandra för de ungas bästa , och hur mäter 
vi nöjdhet och fångar önskemål är prioriterade frågor att 

Genom fortsatt arbete med att utveckla kommunens lo-
-

göras för såväl privatpersoner som föreningar vilket ökar 
lokalutnyttjandegraden.

Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsområde

mnkr
Delårs-
budget Utfall

Avvik-
else

Nämnd -0,2 -0,3 0,0
Turistverksamhet -0,2 -0,4 -0,2
Hälsa -0,2 0,0 0,2
Allmän fritidsverksamh -3,2 -2,9 0,3
Stöd t st.org, allm K.vht -1,8 -1,8 0,0
Bibliotek -6,1 -5,6 0,5
Idrotts- o fritidsanläggn -6,8 -4,9 1,9
Fritidsgårdar -0,9 -0,9 0,0
Summa -19,4 -16,7 2,6

Nettoinvesteringar 3,7 2,9 0,7
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Inledning
I barn- och utbildningsnämndens uppgifter ingår bland 

annat att leda och samordna verksamheten inom: förskola 
och övrig omsorg, fritidshem, grundskola, grundsärskola, 
kulturskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Barn- och utbildningsnämnden ska verka för en helhets-
syn på omsorgen, utbildningen och fritiden för barn och 
ungdom samt för den kommunala vuxenutbildningen. 
Nämnden ansvarar även för bidragsgivning, tillsyn och 
uppföljning av barnomsorg i alternativa driftsformer

Sammanfattning av måluppfyllelse
Det är fortsatt ett mycket bra fritidshem och förskola i 

Östhammars kommun med hög måluppfyllelse och vård-
nadshavares nöjdhetsgrad. Andel förskollärare har sjunkit 
fyra procent sedan senaste mätningen december 2017. 
Arbetet med att säkra nivån med behöriga förskollärare i 
förskolan, ser i dagsläget ut att bli en nationell angelägen-
het, då det är för få som utbildar sig mot det beräknade 
behovet. Ett styrtal som mäter andel förskollärare i verk-
samheten visar att vi börjar ana svårigheten i att rekrytera 
legitimerad personal

Måluppfyllelse i grundskolan har inte ökat sedan föregå-
ende år, snarare minskat. Målen är därmed inte uppnådda 
eftersom vi dessutom i de nationella målen måste ha en 
100 % måluppfyllelse. Däremot så har skillnaden i målupp-

Måluppfyllelsen är i det stora hela god för gymnasiet, 

Under första halvåret kan vi se en ökning av andelen elev-
er som fullföljer allmänna gymnasiala kurser inom vuxen-
utbildningen. Under första halvåret är den siffran 75 %.

är siffran missvisande. Under första halvåret klarade 25 % 
att avsluta en kurs. Det innebär att 75 % av de påbörjade 
kurserna fortfarande pågår. En förklaring till varför kursen 
inte avslutades under första halvåret kan sökas i när kursen 
påbörjades. De elever som påbörjade en kurs under hösten 

2017 har inte hunnit slutföra den, men kommer att göra 
det under hösten 2018.

Under första halvåret avbröt 21 % av de studerande sina 
kurser. Det innebär att av alla elever som startade är 79 
% kvar i studier. De 21 % som avbröt sina studier gjorde 

annan ort.

Måluppfyllelse utifrån de strategiska inrikt-
ningsområdena
Andel elever som tagit gymnasieexamen inom 
fyra år

Av 70 tänkta avgångselever avslutade 96,9 % med exa-
men. Sex elever gick ut med studiebevis varav fyra hade 
ett reducerat program. Två elever med studiebevis hade 
förlängd studiegång enligt gymnasieförordningens 9 kap. 1 

-
ver redovisas endast elever med studiebevis som är betyg-
satta i 2 500 gymnasiepoäng, vilket motsvarar att de läst 
ett fullständigt nationellt program. Elever med reducerat 

resultat ingår därmed heller inte i nationell statistik över 
avgångselever.

Elever med yrkesexamen har ökat sedan föregående år till 
95,8 % jämfört med riket 87,3 % och elever med högsko-
leförberedande examen 100 % jämfört med rikets 90,8 %.

På Forsmarks skola har 23 av 25 tagit examen inom tre år.

Analys examen och studiebevis från nationella pro-
gram på Bruksgymnasiet.

 Resultatet har på totalen försämrats marginellt sedan fö-
regående år och kan förklaras av att vid en liten enhet som 
Bruksgymnasiet får varje elev ett stort utslag på resultatet 
och variationerna i andelar kan i överlag bli relativt stora 
mellan åren.

Utan examen begränsas elevens möjligheter till högskole-
studier och yrkesval vilket kan ge långtgående konsekven-
ser för ungdomarnas liv.

Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsområde

mnkr
Delårs-
budget Utfall

Avvik-
else

Nämnd -0,6 -0,6 0,0
Kulturskola -3,1 -3,2 -0,1
Förskoleverksamhet -62,7 -61,8 0,9
Skolbarnsoms+Elvan -12,2 -12,2 0,0
Grundskola, inkl särskola -121,1 -122,6 -1,5
Gymnasiesk, gysär -52,7 -53,8 -1,1
Vuxenutb etc -7,5 -7,1 0,3
Övrigt -10,0 -8,6 1,3
Summa -269,7 -269,8 -0,1

Nettoinvesteringar 2,3 0,1 2,1

Resultaträkning

mnkr 2017 170630 180630
Budget 

2018
Progn

2018
Intäkter 78,8 33,8 37,4 55,8 55,6
Kostnader -601,5 -292,8 -307,3 -593,1 -592,9

varav personalkostnad -341,0 -170,0 -176,5 -340,5 -340,5
varav lokalkostnad -87,7 -43,9 -43,2 -86,7 -86,7

Nettokostnader -522,8 -259,0 -269,8 -537,2 -537,2
Delårsbudget -522,8 -261,1 -269,7 -537,2 -537,2
Delårsresultat 0,1 2,1 -0,1 0,0 0,0



Verksamhetsberättelse

25

En av framgångsfaktorerna är att lärarna i stor utsträck-
ning anpassar sin undervisning efter elevernas behov. I ut-
värderingar framkommer att det underlättas av relativt små 
undervisningsgrupper där pedagogerna får mer tid att se 
varje elev

De nationella målen
De data som presenteras i delårsbokslutet är framtagna 

från vårt eget system. Det visar sig att de siffrorna inte 
alltid stämmer med de nationella data som publiceras på 
Skolverket under hösten. Avvikelsen kan bero på ändring 
av betyg och sommarskolor och utfallen från detta. Vilket 
gör att resultaten för delårsbokslutet bör ses som en prog-
nos för bokslutet 2018.

för att systematisera arbetet som ligger till grund för den 
pedagogiska planeringen av verksamheten. De fritidshem 
som idag inte gör det arbetar för att utveckla årshjulet.

målinriktningar i förskoleklassens verksamhet. Detta un-
derlättas i och med att förskoleklassen blir obligatorisk.

När det gäller lässcreeningen i åk 1, så kan ingen jämfö-
relse göras mot föregående år, då vi har skruvat på styr-
talet. Nu gäller att alla som når målen skall ligga mellan 
stanine 4-10 och inte 3-10. 73,7% av alla elever i åk 1 har 
nått målet. Motsvarande siffra för stanine 4-10 var 2015 
72,2 %.Trots styrtalets förändrade värde så visar tidigare 
kartläggningar att andel elever som klarar målet har ökat de 

visar att det även i år är pojkarna som är den dominerande 
delen av de svaga läsarna. 40 av 140 pojkar 28,5 % och 26 

-
gaste läsarna är 60 % pojkar.

Ämnesproven i åk 3 visar att andelen som klarar alla del-
prov i matematik har ökat med 1,3 % till 94 %, däremot har 
andelen elever som klarat delproven i svenska sjunkit med 

matematik och svenska i högre grad än pojkar.

Andelen elever i åk 6 som klarat kunskapskraven i alla 
ämnen har sjunkit något jämfört med föregående år, från 

klarar kunskapskraven i alla ämnen, jämfört med pojkar. 
-

got. På grund av att eleverna läser olika ämnen och olika 
antal ämnen under åk 6 så är måtten som visas i rapporten 
inte jämförbara mellan skolenheter.

Det visar sig att måluppfyllelsen både vad det gäller merit-
värde, klarat kunskapskraven i alla ämnen samt behörighet 
till ett yrkesprogram har sjunkit något jämfört med föregå-
ende år i åk 9, däremot så har skillnaden mellan pojkar och 

alla ämnen har sjunkit till 63,2 % från 68 %. Minskningen 
står framförallt en av våra högstadieskolor för. Andelen 
elever som är behöriga till ett yrkesprogram är 74 %, jäm-
fört med 79 % föregående år. Meritvärdet har sjunkit till 
204 från 211 beräknat på 17 betyg.

6 och 9, kan bero på att vi har haft fokus på det kompen-
satoriska uppdraget. En orsak till att det fortsatt är stor 

pojkars sena läsutveckling, som ger påverkan i alla ämnen.

En anledning till den försämrade måluppfyllelsen kan 
-

digare.

Framledes behöver vi följa elever på individnivå och 
grupper följas över tid. Av eleverna i nuvarande åk 9 kla-
rade 80,3 % kunskapskraven i alla ämnen när de gick i åk 6. 
Vi behöver systematiskt fokusera på vad som är väsentligt 
i undervisningen, det vill säga vad som är centralt för elev-
erna att lära sig.

Sjuktal personal per verksamhet
Förskolan

 Det absoluta talet för sjukfrånvaro halvår 2018, har redan 
passerat 2017 års sjuktal. Prognosen är att det är korttids-
sjukfrånvaron som ökar.

Fritidshemmet

 Om prognosen håller i sig enligt siffror för 2018-05-31 
kommer våra sjuktal att öka jämfört med föregående år. 
Hitintills är det måndagar som har störst sjukfrånvaro. 

Grundskolan samt grundsär

 För lärare i grundskolan och grundsär har framförallt 
korttidsfrånvaron ökat. Prognosen visar även här att den 
totala sjukfrånvaron kommer att vara högre än föregående 
år.

Gymnasiet

 0,25 % sjukfrånvaro under första halvåret är ett lågt tal, 
trots det så ligger det över föregående års totala sjukfrån-
varo.

Vuxenutbildningen

 Det är få medarbetare där en medarbetare får ett stort 
utfall på helheten. Väljer att inte redovisa siffror här.

Elevers närvaro

 Frånvaron som är över 20 %, oavsett anledning, har ökat 
totalt i kommunen från 6 % till 9 % och krupit ner i åld-
rarna. Generellt är det pojkar som har högre frånvaro än 

Antal barn/elever i egen verksamhet våren 2017, exkl 
asylsökande

Ekonomiskt resultat
Barn- och utbildningsnämnden redovisar per juni 2018 

ett underskott jämfört med lagd periodbudget om 0,1 mkr 
(-0,03 %), en budget i stort sett helt i balans. Prognos per 
helår är en budget i balans, dvs ett resultat +/- noll jämfört 
med tilldelad årsbudget.

-
terna kulturskola, grundskola inklusive grundsärskola och 
gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola. Kulturskolan 
visar ett mindre underskott per sista juni (-0,1 mkr, -2,9%) 
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vilket beror på personalsatsningar under vårterminen, per 
helår rapporterar verksamheten en budget i balans. Un-
derskottet inom grundskolan och grundsärskolan (-1,5 
mkr, -1,2 %) kommer framförallt av underskott inom egen 
grundsärskola samt ett mindre underskott inom budgeten 
för köp av extern verksamhet. Underskottet inom gymna-
sieskolan och gymnasiesärskolan (-1,1 mkr, -2,0%) kom-
mer i stort sett helt ifrån ökade kostnader för köp av extern 
verksamhet. Kommunen har ingen egen gymnasiesärskola 
utan köper verksamhet av framförallt Uppsala kommun 
och Tierps kommun, verksamhetens kostnader beror på 
enskilda individers behov och val av program. Underskot-
ten inom grundskolan och gymnasieskolan kan på helår 

-
går i posten övrigt).

Verksamheterna nämnd (+0,02 mkr, +3,3%), barnom-
sorg (+1,0 mkr, + 1,4%) , vuxenutbildning (+0,3 mkr, + 
4,5 %) och övrigt (+1,2 mkr + 11,4%) visar alla ett mindre 
överskott per juni. Överskottet inom nämnden kommer 
av lägre ersättningar än planerat till nämndens ledamö-
ter, prognos är budget i balans per årsskiftet. Överskot-

tet inom barnomsorgen kommer av återhållsamhet inom 
egen förskola samt ej nyttjad reserv, överskottet balanserar 
underskott i de egna familjedaghemmen/egen pedagogisk 
omsorg, prognos är budget i balans per årsskiftet. Över-
skottet inom vuxenutbildningen kommer av återhållsam-
het inom egen verksamhet, prognos är budget i balans per 
årsskiftet. Överskottet inom posten övrigt kommer av ej 
nyttjade reserver. Prognos är att posten övrigt kan balan-
sera preliminärt mindre underskott inom grundskolan och 
gymnasieskolan per årsskiftet.

Barn- och utbildningsnämnden arbetar med en investe-
ringsbudget om 4,5 mkr år 2018, 2,25 mkr i delårsbudget, 
förbrukat per juni är 0,1 mkr. De största projekten under 
våren har varit inventarier till Skutans förskola i Öregrund, 
Öregrunds skola samt Gimo sim- och sporthall. Per hel-
år planeras hela investeringsbudgeten vara förbrukad, de 
största projekten under året kommer att vara inventarier till 
Gimo skolområde och Alma förskola.
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Inledning
Socialnämndens ansvarsområden är primärt äldre- och 

handikappomsorg samt individ och familjeomsorg (IFO). 
-

gande arbete, anhörigstöd, vård och omsorgsboende, hem-
tjänst, gruppbostäder och annan service inom ramen för 
lag om stöd och service (LSS). Syftet i sin förlängning är att 
skapa, så långt möjligt, likvärdiga levnadsvillkor för samt-
liga innevånare i kommunen.

De primära målgrupperna är äldre och funktionsnedsatta 
med behov av stöd i sin vardagliga livsföring samt barn och 
ungdomar i behov av socialt stöd. Även andra grupper av 
vuxna kan vara i behov av tillfälligt stöd vilket erbjuds av 
socialnämnden. Större delen av verksamheten beviljas och 
utförs med stöd av lag, direkt eller indirekt.

Äldreomsorgen har ca 650 anställda och står för ca 90 % 
av socialnämndens totala personalstyrka. IFO organiserar 
ca 70 anställda och verkar inom områdena Barn och unga, 
försörjningsstöd, familjerätt, öppenvård, missbruk och so-
cialpsykiatri mm

Sammanfattning av måluppfyllelse
Attraktiv arbetsgivare

Inom området attraktiv arbetsgivare har mycket arbete 
utförts för att stärka förvaltningens attraktivitet. Exempel 
på detta är förstärkt ledningsorganisation som på sikt ska 
skapa bättre stöd till medarbetare. Nya befattningar inom 
individ och familjeomsorg (IFO) som ska stödja handläg-
garna är på väg att växa fram. Åtgärdsprogram efter den 
genomförda medarbetarundersökningen är upprättade 
samt ett omfattande arbetsmiljöarbete är genomfört un-
der perioden. Faktorer såsom ex hög personalomsättning 
bland chefer och medarbetare försvårar arbetet med att 
skapa upplevelsen av den attraktiva arbetsgivaren. Även 
den stora delen vakanta tjänster inverkar negativt på verk-
samhetsutvecklingen. Målen bedöms inte kunna nås.

God kvalitet

Inom området tjänster av god kvalitet har nämnden tagit 
ett par steg framåt. Från och med maj tas alla biståndsbe-
slut utifrån modellen ”Individens behov i centrum” IBIC. 
För att stödja medarbetarna i detta arbete har särskilda gui-
dekort tagits fram. Som tidigare rapporterats har nu det 

nya verksamhetssystemet införts fullt ut. Arbete med att 
säkerställa funktionaliteten och utveckla systemet fortgår 
det närmaste åren, bland annat kommer ett nytt avvikel-
sesystem att införas. Nämnden har fortsatt sitt framåtsyf-
tande arbete med välfärdsteknik. Pilotprojekt har startats 
inom områdena GPS klockor och arbete pågår med rö-

i samtliga vård och omsorgsboendena. Inom IFO har en 
ny organisation införts för att säkerställa kvaliteten inom 
främst barn och unga. Närmare ledarskap och tydligare 
uppdrag har redan gett resultat på utredningarnas kvalitet. 
Anmälningar och placeringar inom enheten barn och unga 
och andelen våldsärenden har generellt ökat vilket gör att 
arbetssituationen belastningsmässigt är hög inom IFO. 
Områden som tydligt förbättrats är ”budget och skuld” 
som sänkt sina handläggningstider från fyra månader till 
två veckor. Trots de utmaningar nämnden står inför be-
döms målen kunna nås.

Samverkan med sociala företag

Arbete med utvecklande av samverkan med företag som 
levererar tjänster inom socialnämndens verksamhetsom-
råde pågår. LOV företagen genomgår samma utvecklings-
process som förvaltningen i och med att dessa också an-
vänder det nya verksamhetssystemet. Detta ställer stora 
utmaningar på dessa leverantörer och skapar viss frustra-
tion. Samverkan med Samhall har utvecklats under perio-
den med att de även fått ansvar för en viss leverans av mat 
inom hemtjänstområdena. Detta har också inneburit en 
utveckling av produktionen av matlådor inom kommunen 
för att kunna stödja en effektiv distribution av dessa. Målet 
bedöms kunna nås.

Kostnadseffektivitet

Socialnämndens verksamheter kämpar med ekonomiska 
-

sorg har en handlingsplan upprättats utifrån att komma 
tillrätta med underskott i den lagstadgade verksamheten. 
Inom LSS och till viss del inom vård och omsorgsboen-
dena har verksamheten börjat närma sig ett nollresultat. 
Hemtjänsten är ett område som har en kombination av 
ökade volymer och samtidigt höga produktionskostnader 
vilket leder till stora underskott. Behovet av att bemanna 
med konsultföretag bidrar till de höga kostnaderna, speci-

Socialnämnden

Verksamhetsområde

mnkr
Delårs-
budget Utfall

Avvik-
else

Nämnd -0,5 -0,4 0,1
Tillståndsprövning -12,4 -11,1 1,4
Gemensamt socialkont. -181,0 -189,4 -8,4
Vård o omsorg enl SOL -24,1 -30,2 -6,1
Individ o fam.omsorg 0,3 -7,9 -8,2
Arbetsmarknadsåtgärder -217,8 -239,0 -21,2
Summa -201,5 -203,2 -1,8

Nettoinvesteringar 2,3 1,0 1,3

Resultaträkning

mnkr 2017 170630 180630
Budget 

2018
Progn

2018
Intäkter 235,2 124,0 82,7 178,1 164,9
Kostnader -681,5 -327,2 -321,7 -625,7 -650,5

varav personalkostnad -368,1 -176,3 -182,3 -344,1
varav lokalkostnad -56,0 -26,5 -29,4 -60,8

Nettokostnader -446,3 -203,2 -239,0 -447,6 -485,6
Delårsbudget -428,7 -201,5 -217,8 -447,6 -447,6
Delårsresultat -17,7 -1,8 -21,2 0,0 -38,0
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ellt inom hemsjukvården och IFO. Omställningen utifrån 
minskningen av ensamkommande barn går bra. Men pga 
att detta alltid sker i efterskott innebär detta att verksam-
heten visar på stora underskott. En verksamhet som över 
åren alltid visat på goda ekonomiska resultat är vuxenenhe-
ten. De ekonomiska målen kommer trots detta inte att nås.

Ett självständigt liv

Större delen av socialnämndens verksamheter utgår ifrån 
att stödja människor till ett självständigt liv. I detta arbete 
blir IBIC mer och mer etablerat arbetssätt. Men utförar-
verksamheten är större och medför ett större paradigm-
skifte än inom biståndsenheten varför denna förändring 
förväntas ta mer tid. Paradigmskiftet består i att stödjande 
personal går från att överbrygga tappade funktioner till att 

Teamarbete mellan professionerna blir ett allt mer etable-
rat arbetssätt på respektive orter. Hemrehabilitering blir 
en mer etablerad och känd verksamhet. Förstärkning av 
boendestöd har skett och ska förhindra att grupper med 
behov mellan LSS och hemtjänst (SoL) att hamna mellan 
stolarna. Boendestöd arbetar i större utsträckning med ar-
betssätt som leder till ett självständigt liv. I samband med 
att utredning och placering av barn har ökat har samtidigt 

och stöd. Målet bedöms kunna nås.

Miljökonsekvenser

I all upphandling beaktas alltid lägsta miljöpåverkan. 
Nämnden ställer under året om samtlig verksamhet för att 

förvaltningen är hybrider eller renodlade elbilar. Ny digital 
teknik ute hos brukarna minskar behovet av persontran-
sporter, ex nattillsyn. Målet kommer att nås.

Aktiv samverkan med andra huvudmän

Samverkan med framför allt Region Uppsala och skol-
förvaltningen har stärkts. På det strategiska området har 
samverkan skett med regionen och ett antal rutiner har 

former av missbruk, lag om samverkan vid utskrivning 
från slutenvård mm. Trygg hemgång från slutenvården och 
mobila team är några samverkansområden i den operativa 
verksamheten som har befästs. Arbete med att upprätta ett 
långsiktigt avtal för närvårdenheten är slutfört inför beslut. 
Tillsammans med Region Uppsala har ett arbetet med att 
processa Nära vård 2030 på central nivå påbörjats.

I samverkan med övriga kommuner har ett antal avtal 
reviderats exempelvis hjälpmedelsavtalet, socialjour och 
chefsjour. Dessa avtal omsluter en ganska stor del verk-
samhet som numer sker gemensamt med övriga kommu-
ner i länet. Skolan är en annan viktig part där vi under vå-
ren arbetat med att skapa en gemensam bild över varandras 
uppdrag inom barn och unga. Detta skapar större förstå-
else och underlättar framtida samverkan. Inom vård och 
omsorg är det främst samverkan med skolan rörande vård 
och omsorgscollage som är i fokus. Men även validering 
av personal och handledarutbildningar samverkas det om.

Tillsammans med Östhammarshem har planering och 
projektering av nytt äldreboende i Öregrund påbörjats. 
Målet kommer att nås.

Omvärldsbevakning och innovation

Omvärldsbevakningen sker främst genom ett aktivt föl-
jande av regeringen samt deras departement främst då 
socialdepartementet. Även de olika statliga verk och till-
synsmyndigheter som verkar inom nämndens områden 
bevakas. Utöver det är de stora undersökningarna från 
öppna jämförelser och egna kundundersökningar viktiga.  
Resultatet från öppna jämförelser kommer under oktober 
november. Avseende innovation inom främst digitalise-
ringen ligger nämnden långt fram i förhållande till många 
andra kommuner. Digitala larm och tillsyn, mobil doku-
mentation och återrapportering och GPS tillsyn är några 
tjänster som tagits i drift sista året. Nämnden prioriterar 
detta område och nya tjänster som är på gång är nyckelfri 
hemtjänst och dosdispension av läkemedel. Även om inget 
mätbart mål för detta område är fastställt anser nämnden 
att beskrivna insatser i hög grad bidrar till att nå kommu-
nens inriktningsmål.

Delaktighet och öppenhet

Målet att alla brukare ska ha en gemensamt upprättad ge-
nomförandeplan är i stora drag tillgodosedd. Arbete med 
IBIC ska säkerställa att kvaliteten i dessa genomförande-
planer fortsätter att utvecklas. Inom regionen påbörjas nu 
ett arbete med personcentrerad vård där samtliga kommu-
ner är delaktiga. Verksamheten präglas av öppenhet och 
kontakterna med media har utvecklats. Även om nämnden 
inte kan uttala sig i enskilda ärenden ska man alltid ta möj-
ligheten i kontakter med media att beskriva hur vi arbe-
tar utifrån ett generellt perspektiv. Målet kommer att nås. 

Bemötande, tydlighet och god service

handläggningstider och andra bevakningstider. Resurs-
brister och hög personalomsättning är delförklaringar till 
denna situation. Som tidigare nämnt så har budget och 
skuld kraftfullt förbättrat sina handläggningstider. IFO´s 
synpunktsvecka indikerar att brukarna, även om man 
ibland möts under svåra situationer, är nöjda med bemö-
tandet. Avseende bemötandet inom vård och omsorg kan 
man från öppna jämförelser utläsa goda resultat. Inom 
hemtjänsten fortsätter man att tappa i resultat på öppna 
jämförelser utifrån brukarnöjdhet. Men på frågan om be-
mötande har hemtjänsten förbättrats från 97 % till 99 % 
det senaste året. Målet kommer trots detta inte att nås.

Måluppfyllelse utifrån de strategiska inrikt-
ningsområdena

En attraktiv och växande kommun
Vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av ett 

gott ledarskap, uppmuntran av medarbetares engagemang 
samt en god arbetsmiljö

Målet bedöms inte kunna nås för helåret.

Inledningsvis på året har andelen män ökat på förvalt-
ningen, och jämför man december 2017 med juni 2018 så 
har andelen män ökat från 9,6 procent till 10,1 procent.

Förvaltningen arbetar under 2018 för öka sysselsättnings-
graderna inom de yrken där deltider har varit vanligt fö-
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rekommande. Bland annat så har VoO:s utannonserade 

medarbetare har också i hög grad erbjudits möjligheten 
till högre sysselsättningsgrad. Andelen heltidsanställda juni 
2018 uppgår till 43,8 procent, vilket kan jämföras med de-
cember 2017 då den låg på 42,3 procent. Tittar man siffror 
på utförarverksamheten inom VoO så ligger nivåerna på, 
33,8 procent juni 2018, vilket är en klar förbättring från dec 
2017 då den låg på 31,0 procent.

Tillhandahålla tjänster av god kvalitet som ger 

Målet bedöms kunna nås för helåret.

Fortsätta utveckla samarbetet med sociala före-
tag, för att leverera värde inom socialnämndens 
ansvarsområde.

Målet bedöms kunna nås för helåret.

Ett fortlöpande utvecklingsarbete är genomfört med 
LOV företagen i samband med att även dessa har varit 
tvungna att byta verksamhetssystem. Detta inkluderar även 
att de ska rapportera med telefoner. Nämnden deltog på 
Albrektsmässan och informerade om LOV och RUT.

En hållbar kommun
Verksamhet ska bedrivas kostnadseffektivt med 
största möjliga nytta för kommuninvånare

Målet bedöms inte kunna nås för helåret.

Insatser ska stärka individen till ett mer själv-
ständigt liv

Målet bedöms kunna nås för helåret.

Miljökonsekvenser ska alltid beaktas och nega-
tiva miljökonsekvenser ska förebyggas

Målet bedöms kunna nås för helåret.

-
temet av laddstationer för el/hybridbilar ännu inte är fullt 
utbyggt har de fossildrivna fordonen inte kunnat bytas ut i 
önskad utsträckning.

En lärande kommun
Aktivt samverka med andra vårdgivare, huvud-
män och civilsamhället

Målet bedöms kunna nås för helåret

Ett antal samverkansdokument och handlingsplaner är 
framtagna i samverkan med region Uppsala och andra är 
påbörjade

Genom en aktiv omvärldsbevakning skapa en 
innovativ och förebyggande socialtjänst som 
kännetecknas av ständig utveckling

Målet bedöms kunna nås för helåret

En öppen kommun
Socialnämnden ska främja delaktighet, öppen-
het och allas lika värde

Målet bedöms kunna nås för helåret

Två medborgardialoger har hållits i samband med plane-
rad utbyggnad av Tallparken. Planering av större medbor-
gardialog som ska ske under hösten har påbörjats. Ett antal 
anhörigträffar har genomförts under perioden.

Socialnämnden ska ge god service, bra bemö-
tande och en tydlig och förståelig myndighets-
utövning.

Målet bedöms inte kunna nås för helåret

Ekonomiskt resultat
Socialnämndens budgetram för 2018 uppgår till 447,6 

mnkr (budgettillskott om 0,5 mnkr till IFO under våren), 
vilket är en ökning med 4,29 procent jämfört med föregå-
ende år. De största blocken är ”Äldreomsorg” och ”Funk-
tionshinder”, följt av ”Individ- och familjeomsorg”, ”För-
valtningsövergripande” och slutligen ”VoO, Gemensamt 
och Färdtjänst”.

Förvaltningsövergripande verksamhet

De förvaltningsövergripande verksamheterna uppvisar 
en prognos som för helåret kommer att generera ett över-
skott om 2,0 mnkr.

Individ- och familjeomsorg

-
nader för placeringar, öppenvård, rådgivning, ekonomiskt 
bistånd och ensamkommande barn. Prognosen för blocket 
individ- och familjeomsorg är en nettokostnad om 78,8 
mnkr 2018 vilket ger ett underskott på -17,4 mnkr.

Kostnaden för myndighetsutövning inom blocket för-
väntas ge ett underskott på -2,0 mnkr vilket förklaras av 
höga kostnader för bemanningskonsulter. Här pågår ett 
arbete för att minska beroendet av bemanningskonsulter.

Insatsen boendestöd ges utifrån nya riktlinjer från och 
med oktober 2017, där bland annat målgruppen är utvid-
gad och både socialpsykiatri (IFO) och biståndsenheten 
(VoO) kan fatta beslut. Utifrån utvidgad målgrupp och 
förväntat ökat antal ärenden har det skett en utökning av 

2018 och förväntas gå med ett mindre överskott på 0,3 
mnkr.

Behovet av familjehem och HVB boenden för barn och 
unga har ökat och med utvecklingen följer ökade kostna-
der. Prognosen för 2018 är ett underskott på -8,0 mnkr 
där underskottet fördelas lika mellan familjehem och HVB 
barn och unga.

Verksamheten ensamkommande barn beräknas leverera 
ett underskott på -8,7 mnkr. Prognosen för intäkterna är 
fortsättningsvis -14,8 mnkr i jämförelse med budgeterade 
intäkter. Att intäkterna prognostiseras vara så pass mycket 
lägre än budgeterat beror på en turbulent situation kring 
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osäkerhet kring vissa ersättningstyper i det nya ersättnings-
systemet.

Äldreomsorg

Den totala nettokostnaden för äldreomsorg beräknas till 
257,6 mnkr vilket jämfört med en budget på 234,1 mnkr re-
sulterar i ett prognostiserat underskott på -23,5 mnkr. Inom 
detta block är ordinärt boende samt särskilt boende, äldre 
de största; och står för 29 procent respektive 52 procent 
av de budgeterade kostnaderna. Utöver dessa verksamheter 
ingår SoL-insatser bland annat i form av ledsagning, anhöri-
ganställning samt ej biståndsbedömda verksamheter.

Hemtjänsten inom egen regi beräknas ha en nettokostnad 
på 73,4 mnkr vilket är en kostnad på 5,5 mnkr över bud-
geterat. VoO har sedan maj påbörjat ett arbete att utveckla 
uppföljningen på såväl brukar- som utförarnivå för att på så 
sätt effektivisera och kvalitetssäkra verksamheten.

Särskilt boende, äldre beräknas under 2018 ha kostnader 
på 134,8 mnkr jämfört med budgeterade 122,0 mnkr. Likt 
övriga verksamheter kan detta underskott framförallt för-
klaras av personalkostnader som överskrider budget men 
även av driftskostnader för bland annat IT- och leasingkost-

minska kostnaderna, detta bland annat genom ett mer ef-
fektivt personalschema som trädde i kraft i maj.

Prognosen för insatser enligt HSL visar ett underskott på 
-5,3 mnkr vilket fortsatt förklaras av bristen på sjuksköter-
skor vilket kräver dyra, inhyrda sådana. Bara på Edsvägen 
beräknas hyrsjuksköterskor kosta 1,2 mnkr under perioden 
juni till augusti. Målsättningen är inte bara att rekrytera sjuk-
sköterskor och på så sätt minska beroendet av dessa och 
minska kostnaderna, utan målsättningen är även att rekry-
tera annan HSL-personal så som arbetsterapeuter och lik-
nande. Ett aktivt arbete görs och har gjorts under året för 
att nå detta mål.

Funktionshinder

Inom blocket ”Funktionshinder” står boende för vuxna 
och daglig verksamhet för 25,9 mnkr, vilket motsvarar 69 
procent av det totala utfallet för blocket, per sista juni. Öv-
riga delar omfattar korttids- och elevhemsboende för barn 
och unga, personlig assistans samt ledsagning, kontaktper-
son/familj och avlösning.

2017 redovisade ”Funktionshinder” ett underskott på -2,4 
mnkr. Budgeten för 2018 har ökat med 20 procent och kost-
naderna beräknas öka med 16 procent jämfört med 2017. 
Ökningen beror till stor del på att daglig verksamhet LOV 
under 2017 togs över från kommunstyrelsen. Prognosen för 
detta block ger nettokostnader på 79,6 mnkr, vilket skulle 
innebära ett resultat i nivå med budget, det vill säga ett re-
sultat om 0 mnkr.

Verksamheten bostad med särskild service vuxna, LSS be-
räknas ge ett underskott på -1,1 mnkr. I detta ingår även 
kostnader för nya servicebostäder på Repslagaregatan. 
Detta kan till stor del förklaras av ökade kostnader inom 
gruppbostäder på grund av ökad vårdtyngd med brukare 
som kräver extra omvårdnad i form av nattvak.

Daglig verksamhet beräknas generera en nettokostnad på 
16,7 mnkr, jämfört med budgeterade 15,6 mnkr. Internfak-

tura från Färdtjänst till Daglig verksamhet på 1,5 mnkr som 
förväntas inkomma i slutet av året förklarar till stor del det 
prognosticerade underskottet.

Externa placeringar inom SoL beräknas ge ett överskott på 
1,8 mnkr vilket förklarar att det förväntade resultatet inom 
”Funktionshinder” är i balans trots underskott inom såväl 
bostad med särskild service vuxna, LSS (-1,1 mnkr) och 
daglig verksamhet, LSS (-1,1 mnkr).

Omvärldsanalys och framtida satsningar

volymtillväxten av tjänster för både äldre och funktionsva-
rierade de närmaste åren. En ny socialtjänstlag är på antå-
gande och första steget i den blir att ge kommunerna rätt 
att införa förenklad biståndsbedömning av bl a hemtjänst. 
Detta kommer på sikt att leda till ytterliga behov av hem-

av hela den verksamheten.

-
cial oro och ohälsa från främst ungdomar, så också i Öst-
hammars kommun. Detta kommer sammantaget att öka 
den ekonomiska belastningen för kommunen där möjlig-
heten till effektiviseringar är begränsade med nuvarande 
ambitionsnivå. De tyngsta posterna i nämndens ekonomi 
är personal, lokaler och placeringskostnader. Den goda 
arbetsmarknadssituationen medför en påbörjande brist på 

-

ökade rörligheten på personal löneglidning vilket skapar en 
underliggande löneförväntning bland redan anställd perso-
nal. Om bristen på personal fortsätter att utvecklas kommer 
lönekostnaderna att kraftfullt öka närmaste åren.

Östhammar kommuns äldreomsorg har sedan tidigare en 
högre kostnad för lokaler än jämförbara kommuner. En 
nybyggnation kommer ytterligare att öka kostnaden för lo-

-
-

Solgården, Östero samt delar av vårdcentrum skulle behöva 
avyttras om dessa inte används för andra ändamål.

I och med minskningen av ensamkommande barn har 
många placeringsavtal omförhandlats till lägre kostnader för 
kommunerna. I samband med att tillgången på platser kom-
mer att normaliseras kan man förvänta sig att placerings-
kostnaderna återigen kommer att stiga. Detta i samband 
med ökade placeringsbehov skapar fortsatta underskott i 
nämndens verksamheter.

Kostnaden för matproduktionen till nämndens verksam-
heter är förhållandevis högt i jämförelse med motsvarande 
kommuner. Här har ett gemensamt projekt startat tillsam-
mans med skolan och tekniska förvaltningen för att se hur 
denna verksamhet kan utvecklas.
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En del av Östhammars kommuns verksamhet 
bedrivs i andra former än via kommunala nämn-
der. Nedan redovisas aktiva stiftelser/bolag som 
tillsammans med kommunen ingår i koncernen.

Stiftelsen Östhammarshem
Verksamhetsområde

Företaget är stiftat av Östhammars kommun. Östham-
marshem äger och förvaltar fastigheter i Östhammars 
kommun.

Måluppfyllelse

Stiftelsen Östhammarshem har till uppgift att förvalta 
och nyskapa bostadslägenheter för uthyrning. Uthyrnings-
graden har under senaste tiden i stort sätt uppnått 100%. 
Kundnöjdheten mäts vart annat år och presenterades i ja-
nuari med mycket goda omdömen.

Periodens viktiga händelser

I Alunda på Trädgårdsvägen och i Gimo på Långgatan 
har nyproduktion avslutats för 23 respektive 17 hyreslägen-

1 maj 2018. Inredning av sex smålägenheter av vinden på 
fastigheten Stråkvägen 1 i Österbybruk har påbörjats. Öst-
hammars kommun har beställt projektering och framta-
gande av anbudshandlingar för särskilt boende i Öregrund. 
Det planerade boendet ”Tallparkshöjden” ersätter Tallpar-
kens 23 platser och utökas till ca 55-60 platser.

Energi- och miljöinsatser

Nytt ventilationssystem projektera och som man planerar 
att tillämpa i Gimo på Torngatan som har radonproblem 
att lösa.

IT-baserad styr- och reglerteknik introduceras kontinuer-

Personal

Antal anställda per 2018-06-30 är 17 st.

Ekonomiskt resultat

Delårsbokslut per 2018-06-30 visar ett positivt resultat 
med 10,6 mnkr.   

En del av underhållsåtgärder o reparationer kommer ak-
tiveras i årsbokslut pga. K-3 regler.

Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv

Östhammarshem verkar aktivt för att tillmötesgå bo-
stadsefterfrågan och därmed underlätta i näringslivets och 
arbetsmarknadens rekryteringsarbete. I kommunens mål 
gällande tillväxt utgör Östhammarshems bostadsbestånd 
en viktig faktor för utveckling genom att erbjuda hyres-
bostäder.

Förslag till nya bostadsprojekt är under utredning. Detalj-
planearbete bedrivs för framtida bostadsprojekt i Alunda 
och Östhammar. En affärsmässig och marknadsanpassad 

tillväxt under väl avvägd omfattning lägger grunden för en 
fortsatt stabil och långsiktig ekonomi i företaget.

Östhammar vatten AB

Är ett nybildat bolag som från 1 maj 2017 övertagit kom-
munens VA-verksamhet. Bolaget är ett ägarbolag och 
bedriver ingen egen verksamhet. Vattenförsörjningen till 
kund hanteras genom Gästrike vatten. 

Periodens viktigaste händelser
Omfattande åtgärder har vidtagits i samband med stor 

läcka på ledning mellan Film/Norråsen som förser Öster-
bybruk Vattenverk med vatten.

Ett större underhåll har vidtagits på inloppsgallret i Alun-
da reningsverk.

Nära samverkan med Räddningstjänst och andra aktörer 
skedde vid utsläpp av diesel vid olycka inom vattenskydds-
området i Östhammar. Saneringsarbetet var framgångsrikt 
och bedömningen är att ingen påverkan skett på grund-
vattnet.

Miljöraporter och miljöredovisningar avseende 2017 för 
Östhammars reningsverk visade på stora behov av optime-
ring av processlösningar och åtgärder för att klara gällande 
villkor.

Fortsatt arbete med att ta fram en vattenförsörjningsplan 
har skett i nära dialog med tjänstemän och politiker i Öst-
hammars kommun. Status för dagens vattenförsörjning 
och förutsättningar att komplettera med nya vattentäkter 
påverkar kommunens utveckling och tillväxttakt. Som ett 
komplement har även en övergripande bedömning skett av 
kapacitet för ytterligare anslutningar för kommunens re-
ningsverk.

Ekonomiskt resultat
Omsättningen under perioden januari – juni blev 23,95 

MSEK och aktuell prognos för år 2018 indikerar att om-
sättningen blir cirka 48 MSEK.

-
nuari – juni blev ett underskott om 0,4 MSEK. Aktuell 

och skatt om cirka 6 MSEK.

Intäkterna bedöms minska, främst pga. att en stor kund 
har sänkt sin årsförbrukning. Även kostnaderna minskar 
något. Investeringarna ser i dagsläget ut att bli enligt plan 
och uppgå till ca 6,6 MSEK.

Under året kommer en översyn av gränsdragningen mel-
lan underhåll och investeringar ske vilket kan komma att 
medföra en justering av prognosen under året.

Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv
Under perioden har fortsatt fokus varit att dokumentera 

Bolagen i koncernen



Verksamhetsberättelse

32

status inom samtliga delar i Östhammars Vatten AB samt 

visar på stort åtgärdsbehov både för dagens verksamhet 
som för att möte kommunens tillväxt. Då omfattande ut-
redningsarbete fortfarande pågår är det för tidigt att göra 
en långsiktig bedömning av framtida intäkts- och kostnads-
utveckling.

Hargs Hamn AB
Bolaget äger och driver hamnen i Hargshamn.

Hargs Hamn AB ägs till 78 % av Östhammars kommun, 
till 11% av Hargs Egendom AB respektive Mellansvenska 
Logistiktransporter AB (MLT AB).

Periodens viktiga händelser
I januari tecknades nytt avtal, 3+1+1 år, med hamnens 

största kund Vattenfall. Avtalet innebär bland annat att 
ett nytt pelletslager byggs och tas i bruk i augusti samt att 

avtalsperioden.

Planeringen och byggarbeten för Lantmännens etable-
ring fortsätter och beräknas vara avslutade i oktober. Drift-
sättning har dock försenats på grund av förseningar i ga-
ranterad elleverans från Vattenfall vilket innebär att färskt 
spannmål inte kommer hanteras innevarande år.

Väderförhållanden i leverantörsländer av bränslen har 
medfört bränslebrist hos värmeverken vilket också påver-
kat antalet anlöp och aktivitetsnivån i hamnen negativt.

Tvisten med SIAAB är avslutad och förlikning har upp-
nåtts innebärande att hamnen erhållit 1,6 MSEK från för-
säkringsbolaget Nordic Guarantee.

Ny VD för hamnen tillträdde 2018-04-01 och tidigare 
VD gick i pension sista juni.

Ekonomiskt resultat
-

föra med 68 fartyg under samma period år 2017. Omsätt-

ningen under perioden januari – juni blev 19,5 MSEK och 
aktuell prognos för år 2018 indikerar att omsättningen blir 
cirka 48 MSEK.

-
nuari – juni blev ett underskott om 1,5 MSEK. Aktuell 

och skatt om cirka 0,5 MSEK.

bokslutsdispositioner i form av upplösning av överavskriv-
ningar.

Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv
Innevarande år är bygg- och investeringstungt. Årets to-

tala investeringar uppgår till knappt 50 MSEK och inne-
fattar bland annat Lantmännens anläggningar, Vattenfalls 
nya pelletshall, nytt hamnkontor, asfaltering av hamnplan 
och genomfartsled samt breddning- och nya grindar av/
vid hamninfart.

Större delen av investeringarna kommer under årets an-
dra halva börja generera intäkter och lägga grunden för att 
göra verksamheten lönsam igen efter några tyngre år följt 
av Dannemoras konkurs.

Farledsfördjupningen är nu inkluderad i förslaget till ny 

genomfört geotekniska undersökningar för att fastställa 
behov av muddring och sprängning. Upphandling av dessa 
åtgärder är planerade för hösten 2018 och genomförande 
planerat 2019-2020. Detta är av stor strategisk betydelse 
för hamnen då möjligheten att kunna ta emot större fartyg 
också bör kunna attrahera nya kundgrupper.
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Delårsbokslut för Östhammars kommun och koncernen 
omfattar perioden 1 januari – 30 juni. Analysen i delårs-

analysmodell som används i årsredovisningen, nämligen 
perspektiven resultat, soliditet och likviditet.

Resultat
Östhammars kommun visar för första halvåret 2018 ett 

överskott 14,6 mnkr. Det ska jämföras med ett budgeterat 
överskott för samma period på 20,0 mnkr. Resultat är en 
försämring jämfört med motsvarande period 2017.

Under de första sex månaderna 2017 tog Östhammars 
kommuns löpande driftsverksamhet exklusive avskrivning-

-
nerella statsbidrag. Tillsammans utgjorde de löpande netto-

av kommunens skatteintäkter och statsbidrag jämfört med 
92 % 2017. Detta är en för hög andel för att det långsiktigt 

Soliditet
Soliditet är ett mått som visar hur stor del av kommunens 

var vid halvårsskiftet 51% vilket är lite högre jämfört med 
bokslut 2017. Inklusive samtliga pensionsförpliktelser upp-
gick soliditeten till 19%, vilket är i nivå med bokslutet för 
2017.

ej lån. Överstiger värdet 100% har alla investeringar under 

uppgick till 82%. Endast 53 mnkr förbrukades av inves-
teringsbudgeten, 100 mnkr lägre än budget. Bland inves-

Investeringarna brukar vara högre under andra halvåret.

Av kommunens totala lån på 420 mnkr betalar vi ingen 
ränta för 240 mnkr utan får istället betalt för att låna. Res-
terande lån betalar vi en mycket låg ränta för.

Likviditet
Kassalikviditet är ett mått på kommunens kortsiktiga be-

talningsberedskap. Vid 100% täcks de kortfristiga skulder-
na av likvida medel och kortfristiga fordringar. Kommu-
nens likviditet i form av kassalikviditet förbättrades under 
årets första sex månader till 136%.

Helårsprognos
Kommunens prognos över helårsresultatet är ett under-

skott på 12 mnkr vilket är en negativ avvikelse jämfört med 
budgeterat helårsresultat på 37 mnkr.

God ekonomisk hushållning
Enligt lagen om kommunal redovisning ska en kommun i 

förvaltningsberättelsen lämna uppgifter om årets resultat/
prognos efter balanskravsjusteringar. Östhammars kom-
muns resultat efter balanskravsjusteringar framgår av ta-
bellen nedan

Balanskravsresultat för helårsprognos 
(mnkr)

Prognosticerat årsresultat 2018 14,6

Reducering av samtliga realisationsvinster, 
prognos

-0,0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 14,6

Reservering av medel till resultatutjämnings-
reserv

-

Användande av medel från resultatutjäm-
ningsreserv

-

Balanskravsresultat 14,6

Finansiell analys 
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Resultaträkning
mnkr

Kommunen  
2017-06-30

Kommunen
2018-06-30

Koncernen
2017-06-30

Koncernen
2018-06-30

Verksamhetens intäkter not 1 186,0 151,2 268,1 244,4
Verksamhetens kostnader not 2 -704,1 -725,5 -754,3 -786,9
Avskrivningar not 3 -30,3 -29,2 -46,3 -48,1
Verksamhetens nettokostnader -548,4 -603,5 -532,5 -590,6

Skatteintäkter not 4 512,0 517,0 512,0 517,0
Generella Statsbidrag o utjämning not 5 83,5 101,3 83,5 101,3
Finansiella intäkter not 6 1,4 0,2 1,5 0,4
Finansiella kostnader not 7 -0,4 -0,4 -4,6 -4,5
Result före extraordinära poster 48,1 14,6 59,9 23,6

Extraordinära poster not 8 -2,5 - -2,5 -
Periodens resultat 45,5 14,6 57,4 23,6

Balansräkning
mnkr

Kommunen
2017-12-31

Kommunen
2018-06-30

Koncernen
2017-12-31

Koncernen
2018-06-30

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar not 10 18,1 17,1 18,1 17,1
Mark, byggnader och tekniska anläggningar not 11 978,9 1 004,0 2 003,2 2 041,6

Maskiner och inventarier not 12 68,4 69,0 88,9 88,5
Finansiella anläggningstillgångar not 13 57,8 57,8 6,2 6,2
Summa anläggningstillgångar 1 123,2 1 147,9 2 116,5 2 153,4

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd/exploatering not 14 1,0 0,9 1,0 0,9
Kortfristiga fordringar not 15 151,2 125,1 160,7 128,7
Kassa och bank not 16 230,8 191,2 247,1 205,3
Summa omsättningstillgångar 383,1 317,3 408,9 335,0

SUMMA TILLGÅNGAR 1 506,3 1 465,2 2 525,4 2 488,4

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKUL-
DER

SUMMA EGET KAPITAL not 17 734,7 749,3 897,6 921,2
varav Resultatutjämningsreserv 22,3 22,3 22,3 22,3
varav Periodens resultat 23,5 14,6 36,9 23,6

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pension o likn förpliktelser not 18 28,2 29,9 28,2 29,9
Uppskjuten skatt - - 37,7 37,6
Övriga avsättningar 14,8 14,8 15,0 15,3

Summa avsättningar 42,9 44,7 80,8 82,8

SKULDER
Långfristiga skulder not 19 440,2 439,5 1 159,5 1 178,5
Kortfristiga skulder not 20 288,5 231,8 387,5 305,9

Summa skulder 728,7 671,3 1 547,0 1 484,4

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O 
SKULDER

1 506,3 1 465,2 2 525,4 2488,4

Poster inom linjen
Borgensåtaganden not 21 710,1 710,1 710,1 710,1
Pensionsförpl. äldre än 1998, inkl löneskatt not 22 467,1 468,9 467,1 468,9
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mnkr
Kommunen

2017-12-31
Kommunen

2018-06-30
Koncernen
2017-12-31

Koncernen
2018-06-30

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 23,5 14,6 0,0 23,6
Ökning (+) /minskning (-) av avsättningar not 18 0,4 1,7 6,4 2,0
Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0
Justering för bokslutsdispositioner o skatt not 9 0,0 0,0 -7,9 -1,2
Koncernmässig justering 0,0 -0,3 0,0 0,0
Justering för av- och nedskrivningar not 3 59,8 29,2 96,3 48,1
Medel från verksamheten före förändring 
av rörelsekapital

83,7 45,2 94,8 72,5

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga
fordringar

not 15
25,1 26,1 -13,1 32,0

Ökning (-)/minskning (+) förråd mm not 14 0,0 0,1 0,0 0,1
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder not 20 36,5 -56,7 10,9 -81,6

Medel från den löpande verksamheten 145,3 14,7 92,6 23,0

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar not 10 -12,0 -1,3 -12,0 -1,3
Förvärv av materiella anläggningstillgångar not 11.12 -114,7 -52,3 -360,8 -83,4

not 13 -30,1 0,0 -10,0 0,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar not 11,12 166,9 0,0 171,2 0,0
Omfört till omsättningstillg (expl.fastgh) 0,0 0,0 0,0 0,0

Medel från investeringsverksamheten 10,1 -53,6 -211,6 -84,7

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Ökn (+)/minskn (-) av övriga 
långfristiga skulder

not 19 -24,1 -0,7 241,3 19,0

Ökn (-)/minskn (+) av långfristiga fordringar not 0,0 0,0 0,0

-24,1 -0,7 241,3 19,0

PERIODENS KASSAFLÖDE 131,3 -39,6 122,3 -42,7

Likvida medel vid årets början 99,5 230,8 99,5 247,1
Likvida medel vid periodens slut 230,8 191,2 221,8 205,3
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Noter

1. Verksamhetens intäkter
Kommunen

2017-06-30
Kommunen

2018-06-30
Koncernen
2017-06-30

Koncernen
2018-06-30

Verksamhetens intäkter enligt driftredovisningen 366,0 323,4 468,3 441,0

Interna poster kommunen/elimineringar inom koncernen -179,9 -172,3 -200,2 -196,6
Summa verksamhetens intäkter 186,0 151,2 268,1 244,4

2. Verksamhetens kostnader 2017-06-30 2018-06-30 2017-06-30 2018-06-30
Verksamhetens kostnader enligt driftredovisningen -884,1 -897,8 -954,5 -983,5

-

Interna poster kommunen/elimineringar inom koncernen 179,9 172,3 200,2 196,6
Summa verksamhetens kostnader -704,1 -725,5 -754,3 -786,9

3. Avskrivningar 2017-06-30 2018-06-30 2017-06-30 2018-06-30
Planenliga avskrivningar -30,3 -29,2 -46,3 -48,1

Summa avskrivningar -30,3 29,2 -46,3 -48,1

4. Skatteintäkter 2017-06-30 2018-06-30 2017-06-30 2018-06-30
Preliminära skatteintäkter 512,4 517,0 512,4 517,0
Slutavräkning föregående år 0,0 0 0,0 0,0
Slutavräkning innevarande år, prognos -0,4 0 -0,4 0,0
Summa skatteintäkter 512,0 517,0 512,0 517,0

5. Generella statsbidrag och utjämning 2017-06-30 2018-06-30 2017-06-30 2018-06-30
Utjämningsbidrag för inkomstutjämning 76,0 84,6 76,0 84,6
Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0
Regleringsbidrag -0,1 1,7 -0,1 1,7
Generella bidrag 2,8 3,1 2,8 3,1
Regleringsavgift 0,0 0,0
Kommunal fastighetsavgift 25,8 29,5 25,8 29,5
Kostnadsutjämningsbidrag -9,5 -4,9 -9,5 -4,9
Avgift för LSS utjämning -11,4 -12,7 -11,4 -12,7
Summa generella bidrag och utjämning 83,5 101,3 83,5 101,3

6. Finansiella intäkter 2017-06-30 2018-06-30 2017-06-30 2018-06-30
Ränteintäkter 0,2 0,2 0,3 0,3
Ränteintäkter, kundfordringar 1,2 0,0 1,2

0,0 0,0 0,0 0,1
1,4 0,2 1,5 0,4

7. Finansiella kostnader 2017-06-30 2018-06-30 2017-06-30 2018-06-30
Räntekostnader -0,4 -0,1 -4,6 -3,7

0,0 0,0 0,0 -0,6
Bankkostnader - -0,3 - -0,3
Räntekostnader pensionsavsättning - 0,0 - 0,0

-0,4 -0,4 -4,6 -4,5

8. Extraordinära poster 2017-06-30 2018-06-30 2017-06-30 2018-06-30

VA-verksamheten har överlåtits till bolaget Östhammars 
Vatten AB. Upparbetat resultat vid överlåtelsetidpunkten 
var 2,5 Mnkr.Resultatet utbetlades till bolaget för att kunna 
tillfalla VA-kollektivet. Om VA-verksamheten inte överlåtits 
utan fortsatt bedrivits som affärsverksamhet inom kom-
munen hade resultatet istället förts till ett balanskonto för 
att komma VA-kollektivet till del framöver då affärsverk-
samheten och övriga kommunala verksamheten inte får 
sammanblandas. VA-verksamhetens resultat skulle då inte 
haft någon påverkan på kommunens resultat.

2,5 -2,5

Summa extraordinära poster 2,5 -2,5
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9. Skatter och bokslutsdispositioner 2017-06-30 2018-06-30 2017-06-30 2018-06-30
Justering obeskattade reserver 1,2

Summa Skatter och bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,0 1,2

10. Immateriella anläggningstillgångar 2017-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2018-06-30
Redovisat värde vid årets början 5,1 18,1 5,1 18,1
Årets investeringar 12,0 1,3 12,0 1,3
Årets avskrivningar -2,4 -2,2 -2,4 -2,2
Överföring från eller till annat slag av tillgång 3,4 0,0 3,4 0
Redovisat värde vid periodens slut 18,1 17,1 18,1 17,1

Avskrivningstid 3-5 år 3-5 år 3-5 år 3-5 år

11. Mark, byggnader, tekniska anläggningar 2017-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2018-06-30
Anskaffningsvärde 1 680,3 1 725,2 3 112,3 3188,2
Ackumulerade av- och nedskrivningar -701,4 -721,2 -1 109,0 -1146,6
Bokfört värde 978,9 1 004,0 2 003,2 2041,6
Avskrivningstider 10-50 år 10-50 år 10-100 år 10-100 år

Redovisat värde vid årets början 1 090,6 978,9 1 892,0 2003,2
Direktbokn. mot eget kapital (byte av redovisningsprincip) 0,0 0,0 0,0 0
Investeringar 102,1 44,8 360,8 75,9
Värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar -166,9 - -170,148 -
Avskrivningar -42,5 -19,8 -75,1 -37,6
Överföring från eller till annat slag av tillgång -4,3 0,0 -4,3 -
Redovisat värde vid periodens slut 978,9 1 004,0 2 003,2 2041,6

12. Maskiner och inventarier 2017-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2018-06-30
Anskaffningsvärde 192,3 199,8 234,4 241,8
Ackumulerade av- och nedskrivningar -123,9 -130,8 -145,4 -153,3
Bokfört värde 68,4 69,0 88,9 88,5
Avskrivningstider 3-20 år 3-20 år 3-20 år 3-20 år

Redovisat värde vid årets början 69,9 68,4 76,0 88,9
Investeringar 12,6 7,5 29,0 7,5
Redovisat värde av avyttr. o utrangerade anläggningstillg. -0,578 - -1,066 0,048
Avskrivningar -13,5 -6,9 -15,0 -7,9
Överföring från eller till annat slag av tillgång 0,0 - 0,0 -
Redovisat värde vid periodens slut 68,4 69,0 88,9 88,5

13. Finansiella anläggningstillgångar 2017-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2018-06-30

Aktier och andelar koncernföretag
Östhammars Industrifastigheter AB     (100%) 0,6 0,6 - -
Östhammars Vård och Omsorg AB     (100%) 1,0 1,0 - -
Hargs Hamn AB                                  (78%) 36,0 36,0 - -
Grundfondskapital Östhammarshem 10,0 10,0 - -
Östhammar vatten 4,3 4,3 - -
Summa aktier och andelar koncernföretag 51,9 51,9 0,0 0,0

Aktier och andelar
Gästrike Vatten AB 0,5 0,5 0,5 0,5
SKL företag 0,0 0,0 0,0 0,0
Kommuninvest 1,3 1,3 1,3 1,3
Visit Östhammar AB 0,1 0,1 0,1 0,1
Övriga 0,1 0,1 0,4 0,4

Summa aktier och andelar 2,0 2,0 2,3 2,3

Förlagsbevis Kommuninvest 3,8 3,8 3,8 3,8

Bostadsrätter 0,1 0,1 0,1 0,1

Långfristiga fordringar
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Ideella föreningar 0,0 0,0 0,0 0
Dannemora Förvaltnings AB - - 0,0 0

Summa långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0
57,8 57,8 6,2 6,2

14. Förråd 2017-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2018-06-30
Exploatering bostadstomter 1,0 0,9 1,0 0,9
Övriga förråd och lager - - - -
Summa förråd 1,0 0,9 1,0 0,9

15. Kortfristiga fordringar 2017-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2018-06-30
Kundfordringar 14,4 13,0 24,2 20,2
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 67,7 73,5 71,6 74,3
Övriga kortfristiga fordringar 69,4 38,7 80,2 34,3
Summa kortfristiga fordringar 151,2 125,1 160,7 128,7

16. Kassa och bank 2017-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2018-06-30
Plusgiro 0,0 0,0 16,3 14,1
Bank 230,8 191,2 230,8 191,2
Summa kassa och bank 230,8 191,2 247,1 205,3

17. Eget kapital 2017-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2018-06-30

Ingående balans eget kapital enligt fastställd balansräkning 711,2 734,7 857,9 885,1

Direktbokning mot eget kapital Östhammarshem - - 2,0
Eliminering obeskattade reserver -2,1 12,6
Resultatöverföring VA till Östhammar vatten - - 2,1
Korrigering Östhammar vatten 0,8
Årets resultat 23,5 14,6- 36,9 23,6
Summa eget kapital 734,7 749,3 897,6 921,2

18. Avsättningar 2017-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2018-06-30

Avsättning till pensioner
Ingående avsättning 28,1 28,1 28,1 28,1
Pensionsutbetalningar -1,2 -0,6 -1,2 -0,6
Nyintjänad pension -1,6 -1,3 -1,6 -1,3
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 0,6 0,1 0,6 0,1
Förändring löneskatt 0,0 0,3 0,0 0,3
Övrigt 2,3 3,1 2,3 3,1
Utgående avsättning till pensioner 28,1 29,9 28,1 29,9

Övriga avsättningar
Återställande av deponi
Ingående värde vid årets början 14,1 14,8 14,4 15,0
Nya avsättningar 0,4 0,6 0,3
Utgående avsättning deponi 14,8 14,8 15,0 15,3

Avsättning obeskattade reserver och uppskjuten skatt
Redovisat värde vid årets början - - 31,6 37,7
Tidigare års ej elimininerade obeskattade reserver - -
Nya avsättningar - - 6,1 -0,1
Utgående avsättning 0,0 0,0 37,7 37,6

Summa övriga avsättningar 42,9 44,7 80,8 82,8

19. Långfristiga skulder 2017-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2018-06-30
Lån i banker och kreditinstitut 420,0 420,0 1 134,4 1136,0
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Skulder till koncernföretag 1,6 1,6 
Anslutningsavgifter och investeringsbidrag 14,6 14,0 39,4 38,6

0,6 0,6 0,6 0,6
2,0 2,0 2,0 2,0

Övriga långfristiga skulder 1,4 1,3 2,9 1,3
Summa långfristiga skulder 440,2 439,5 1 179,3 1 178,5

20. Kortfristiga skulder 2017-12-31 2018-06-30 2018-12-31 2018-06-30

Leverantörsskulder 109,2 70,9 123,1 99,6
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 156,3 141,0 172,0 153,0
Övriga kortfristiga skulder 23,1 19,9 63,3 69,1

Summa kortfristiga skulder 288,5 231,8 358,3 305,9

21. Borgensåtaganden 2017-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2018-06-30
Stiftelsen Östhammarshem 539,2 539,2 539,2 539,2
Östhammar vatten AB 140,9 140,9 140,9 140,9
Hargs Hamn AB 25,0 25,0 25,0 25,0
S:a kommunägda företag 705,1 705,1 705,1 705,1

Egna hem och småhus 0,2 0,2 0,2 0,2

Föreningar 4,8 4,8 4,8 4,8

Summa borgensåtaganden 710,1 710,1 710,1 710,1

-

22. Pensionsförpliktelser Kommunen
2017-12-31

Kommunen
2018-06-30

Koncernen
2017-12-31

Koncernen
2018-06-30

Ingående ansvarsförbindelse 480,1 467,1 480,1 467,1
Pensionsutbetalningar -18,5 -9,6 -18,5 -9,6
Nyintjänad pension -0,7 5,2 -0,7 5,2
Ränte- och basbeloppsuppräkning 9,5 1,4 9,5 1,4
Förändring av löneskatten -2,5 0,4 -2,5 0,4
Ändring av försäkringstekniska grunder 3,8 0,0 3,8 0,0
Övrigt -4,5 4,4 -4,5 4,4
Summa pensionsförpliktelser 467,1 468,9 467,1 468,9

Utredningsgrad 96% 96% 96% 96%

Del av pensionsförpliktelsen som tryggats gnm försäkring 0 0 0 0

Antal visstidsförordnanden
Politiker 3 3 3 3
Tjänstemän - -
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Allmänna redovisningsprinciper
Kommunen följer i huvudsak den kommunala redovis-

ningslagen (KRL), samt de rekommendationer som läm-
nats av Rådet för kommunal redovisning. Resultaträkning, 

mnkr med en decimal varför avrundningsavvikelser kan 
förekomma.

Intäkter
Enligt rekommendation RKR 18 ska från 2010 investe-

ringsbidrag och anslutningsavgifter tas upp som en förut-
betald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och 
periodiseras över anläggningarnas respektive nyttjande-
period. Östhammars kommun följer från och med 2011 
denna rekommendation.

Anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier med en ekonomisk livslängd 

överstigande 3 år eller med en anskaffningskostnad över-
stigande den av RSV fastställda gränsen för direktavskriv-
ning, aktiveras i balansräkningen. För kommunen gäller 
beloppsgränsen för direktavskrivning 22 tkr.

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för 
den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning 
baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt rest-
värde. Investeringsbidrag som erhållits före 2011 reducerar 
anläggningstillgångens anskaffningsvärde. Tillgången vär-
deras i dessa fall till nettoanskaffningsvärdet vilket ligger 
till grund för planenlig avskrivning.

Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en be-
dömning av tillgångens nyttjandeperiod, viss vägledning 

Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider:
Datorer och servrar 3 - 5 år
Övriga maskiner och inventarier 5 - 20 år
Bilar 5 - 10 år
Verksamhetsfastigheter 10 - 33 år
Fastigheter för affärsverksamhet 20 - 33 år
Markanläggningar 20 -50 år
Immateriella anläggningstillg 3-5 år

Aktier, andelar, bostadsrätter och mark avskrivs inte.

I kommunen påbörjas avskrivning av anläggningstill-
gångar månaden efter färdigställandet. Ränta påföres må-
naden efter att investeringsutgiften skett. Internräntan för 
2017 är 1,75%.

Kommunen använder huvudmetoden för redovisning av 
lånekostnader, d.v.s. lånekostnaderna belastar resultatet för 
den period de hänför sig till.

Leasing
Enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommenda-

tion nr 13.1 har kommunen upplysningsplikt om opera-

redovisas enligt reglerna för operationell leasing i. Ope-
rationell leasing innebär att leasingavgiften kostnadsförs 
löpande. I delårsrapporten lämnas inga upplysningar om 

leasing.

Pensionsskuld
Pensionsskulden är den beräknade framtida skuld som 

kommunen har till arbetstagare och pensionstagare. Den 
-

ningar för pensioner, kortfristiga skulder och under ra-
den ”pensionsförpliktelser” som inte har upptagits bland 
skulder och avsättningar. Denna rad ligger under ansvars-
förbindelse utanför balansräkningen. Förpliktelser för 
pensionsåtagande för anställda i kommunen är beräknade 
enligt RIPS07.

Pensionskostnader för intjänad individuell del redovisas 
som upplupen kostnad i bokslutet. Den individuella de-
len betalas till Skandia månatligen (premier på lönedelar 
överstigande 7,5 ibb) respektive årligen (4,5% premie på 

-
pliktelser som tjänats in av arbetstagare och pensionstagare 
före 1998.

Enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommenda-
tion nr 2.1 ska kommunen redovisa pensionsförpliktelser 
till förtroendevald enligt pensionsreglemente som ansvars-
förbindelse och avsättning. Kommunen har 2017 tre för-
troendevalda som uppfyller kriterierna och ingår i beräk-
ningen för avsättning och ansvarsförbindelsen.

Återställningskostnader
Åtagandet för återställande av kommunens deponi är 

från och med 2012 redovisade enligt Rådet för kommunal 
redovisnings rekommendation nr 10.2. 

Bidrag till infrastrukturella investeringar
Enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommenda-

tion 6.2 har kommunen valt att redovisa bidrag till infra-
strukturella investeringar som en direkt kostnad i resultat-
räkningen.

Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen upprättas enligt den 

kommunala redovisningslagen kap 8 och utformas enligt 
god redovisningssed. Det innebär att kommunen upprät-
tar sin sammanställda redovisning på preliminära uppgifter 
från bolagen. Uppgifterna har dock genomgått revisions-
granskning i varje bolag.

I bokslutet ingår moderbolaget Östhammars kommun 
och de bolag eller kommunalförbund i vilka moderbo-
laget direkt eller indirekt innehar en röstandel av minst 
50%, nämligen Stiftelsen Östhammarshem (100%), Hargs 
Hamn AB (78%),Östhammar vatten AB (1%) och de vi-
lande bolagen Dannemora Gruvfastighets AB (100%), 
Östhammars Vård och Omsorg AB (100%) och Östham-
mars Industrifastigheter AB (100%)

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt för-
värvsmetoden med proportionell konsolidering. Med för-
värvsmetoden menas att vid förvärvstillfället har förvärvat 
eget kapital i kommunala bolag eliminerats. Därefter har 

Tillämpade redovisningsprinciper
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Resultaträkning
Resultaträkningen är en sammanfattning av årets redo-

visade kostnader och intäkter. Överstiger intäkterna perio-
dens kostnader innebär det att det egna kapitalet ökar och 

Resultaträkningen delas upp i tre olika resultat. Det första 
resultat som används är ”resultat 1” eller verksamhetens 
nettokostnader. Det består av intäkter genererade i verk-
samheten som dragits av mot verksamhetens kostnader 
och planenliga avskrivningar. Nettokostnaden beskriver 

-
tokostnadsnivå reduceras sedan med skatteintäkter och de 
generella statsbidragen. Finansiella intäkter ökar resultatet 

som då erhålls kallas ”resultat före extraordinära poster” 
-

nansiera årets investeringar och ett eventuellt framtida spa-
rande eller eventuell amortering av långfristiga skulder.

Efter ”resultat 2” kommer extraordinära intäkter och 
kostnader. Det är poster som inte har något direkt sam-
band med den ordinarie verksamheten som bedrivs i kom-
munen. Dessa poster blir mer och mer ovanliga i kommu-
ner. Det resultat som nu har framkommit är ”resultat 3” 
och visar årets resultat för kommunen.

Balansräkning
Balansräkningen beskriver den ekonomiska ställningen 

vid bokslutstillfället och utgör därmed en förbindelselänk 

mellan åren. Den visar det bokförda värdet av kommunens 

främmande kapital (skulder) och internt med eget kapital.

Tillgångarna delas upp i omsättningstillgångar (kassa 
och bank, placeringar, fordringar, lager) och anläggnings-
tillgångar som är tillgångar som ska innehas och utnyttjas 

-
rande sätt delas skulderna upp i kortfristiga och långfristiga 
samt avsättningar. Kortfristiga skulder förfaller till betal-
ning inom ett år.  De övriga skulderna sträcker sig över 

inklusive garantipensioner samt avsättningar för deponier. 

vet exakt hur stor den är eller när den ska betalas.

 – är ett mått på kommunens kortsiktiga be-
talningsberedskap. Vid 100 % täcks de kortfristiga skulder-
na av likvida medel, kortfristiga fordringar och kortfristiga 
placeringar.

 – eget kapital i förhållande till totala tillgångar. 
Beskriver hur kommunens långsiktiga betalningsstyrka ut-

-
lingsutrymme.

 

intjänat kapital räknats in i koncernens eget kapital. Den 
proportionella konsolideringen betyder att om de kom-
munala bolagen ej är helägda tas endast ägda andelar av 
räkenskapsposterna in i den sammanställda redovisningen.

Bokslutet baseras på Östhammars kommuns värderings- 
och avskrivningsprinciper. Om principerna väsentligt avvi-
ker från varandra i kommun och kommunala bolag justeras 
bolagens räkenskaper före sammanställningen.



Eventuella frågor om delårsrapporten besvaras av Fredrik Borgelin, 

redovisningsekonom, tel 0173-86120.

Lednings- och verksamhetsstöd 2018-09-11
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Missiv angående ändringar i handlingen  

från utskick till KSAU den 4 september 2018 

Till utskick KS den 11 september 2018 
 
 

Sid Ändring Kommentar 
Sid 10 Ändrad lydelse rubrik ”an-

tal tillsvidareanställda” 
Åren som avses är 2016, 2017, 2018 

Sid 37 Not 9 Byte jämförelseperiod till 2017-06-30. 
Sid 37 Not 13 Rättning datum kommunkolumn. 

Summan sista raden kolumn 2017-12-31.  
Sid 38 Not 14 Summan sista raden ändrat till 0,9 
Sid 38 Not 15 Rättade belopp i kolumnerna  
Sid 38  Not 17  Rättat belopp i kommunkolumnen 2018-06-30 
Sid 38 Not 18  Koncernens siffror för obeskattad reserv är ändrad 
Sid 38  Not 19 Koncernens siffror är tillagda 
Sid 38  Not 20 Koncernens siffror är tillagda 
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Angående Leasingbilar i kommunen 
 
Leasingavtal 
Under 2016 gjordes nya upphandlingar som förnyade konkurrensutsättning från 
SKL Kommentus ramavtal 2014-2. Kommunstyrelsen ansvarade för upphand-
lingen och hade som mål bl.a. att minska koldioxidutsläppen från våra fordon 
och bidra till de nationella miljömålen. Det resulterade i att avtal skrevs med tre 
leverantörer för olika fordonstyper. 
 

• Upplands Motor AB, Renault elbilar och minibuss 
• Bilteam Östhammar AB, VW Golf hybridbil  
• Uppsala Bilgalleri AB, Peugeot dieselbilar 

 
I juni 2018 har kommunen totalt 111 fordons leasade, 78 av dem är tecknade un-
der 2017 och 2018 med ovanstående leverantörer. 
 
Alla nya leasingavtal tecknas av utsedd fordonansvarig person. 
 
Organisation och skötsel 
Alla fordon leasas av Kommunstyrelsen, Enheten för arbete och sysselsättning. 
De i sin tur interndebiterar respektive enhet kostnaden för deras fordon. Det 
finns en fordonsansvarig person som har det övergripande ansvaret för alla for-
don. Alla fordon tas in cirka 1 gång i månaden för tvätt och allmän översyn dess-
sutom ser man till att fordonen servas och besiktas. 
Målet är att sköta om fordonen  under leasingperioden så bra som möjligt för att 
maximera restvärdet. 
 
Regler för användande 
Det finns inga generella nedskrivna regler eller rutiner för hur fordonen får an-
vändas. Varje enhet ansvarar för att deras fordon används enbart i verksamheten 
och inte i privat syfte.  
Med början i juni 2018 har vi börjat installera elektronisk körjournal i alla for-
don, detta för att uppfylla skatteverket krav på körjournal men också för att få en 
effektivare användning och kontroll över vår fordonspark. 
 
 
 
 



 

 2 (2) 

 
När det gäller laddning av våra el- och hybridfordon så pågår ett arbete tillsam-
mans med Östhammarshem att bygga ut för att  möjliggöra en effektiv och snabb 
laddning vid deras ägda fastigheter. Där kommunen äger fastigheten är möjlig-
heten till snabbladdning bättre.  
Kostnaden för utbyggnad av ladd stationer är relativt hög så det är viktigt i detta 
skede att planera rätt inför framtiden då vi antar att elbilarna kommer bli fler och 
att antalet hybrider blir färre.  
 
Elbilar har vi bara där vi har möjlighet till snabbladdning. Hybridbilar finns ute i 
verksamheten även på ställen där vi ännu inte har en optimal möjlighet att ladda 
dem. 
Respektive enhet ansvarar för att bilarna använder el i mesta möjliga mån. För 
de bilar som finns centralt och bokas har information gått ut via mail, samt att 
information ges av Östhammar Direkt när nyckel lämnas ut. Även fordonsvarig 
har skickat ut mail om detta till alla enheter som har hybrid- och elbilar samt att 
de informerar när de hämtar och lämnar bilar vid tvätt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

Aktuellt i slutförvarsfrågan 2018-09-11 
Rapport från Strategienheten till KS  
Perioden 2018-06-12 – 2018-10-09 

Senaste nytt om slutförvarsansökningarna 

Kärnbränsleförvaret 
Miljö- och energidepartementet tog den 23 januari i år över handläggningen av ansökan 
om att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Departementet gav i början 
av juni SKB tillfälle att senast den 7 januari 2019 dels komplettera ärendet i enlighet med de 
brister som Mark- och miljödomstolen identifierat och dels yttra sig över handlingar som 
inkommit i ärendet sedan departementet tog över handläggningen. SKB har beviljats 
förlängd tid för att komplettera ansökan till den 30 april 2019. En av anledningarna till att 
SKB begär förlängd tid är att det underlag de tar fram ska hinna genomgå en internationell 
vetenskaplig granskning.  

Kommunfullmäktige i Oskarshamns kommun fattade den 12 juni beslut i vetofrågan. De 
tillstyrkte att regeringen beslutar att tillåta en inkapslingsanläggning för använt 
kärnbränsle i Oskarshamns kommun.  
 
SFR-ansökan 
Mark- och miljödomstolen presenterade den 28 juni en ny preliminär tidsplan för den 
fortsatta prövningen av utbyggnad och fortsatt drift av SFR enligt miljöbalken. 
Huvudförhandling planeras mellan den 23 september och 4 oktober 2019. Skriftväxling i 
ärendet avslutas enligt den preliminära tidsplanen den 10 juni 2019.  

Strålsäkerhetsmyndigheten har sedan tidigare beviljats förlängd tid för att yttra sig över 
ansökan enligt miljöbalken till den 21 januari 2019. Även Naturskyddsföreningen och 
Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings (SNF/MKG) har beviljats förlängd tid men 
till den 31 oktober 2018.  

Övrig aktuell information 

European Local Network of Radioactive Waste (ENWD)  
Östhammars kommun skickade i juni en skrivelse till övriga medlemmar i ENWD om 
nätverkets framtid och fortsatta arbete. Med anledning av denna skrivelse kommer det att 
hållas ett medlemsmöte i Wien den 14 november i samband med GMF:s höstmöte.  
 
Informationsfolder 
En informationsfolder om slutförvarsfrågan med fokus på slutförvaret för använt 
kärnbränsle skickades ut till samtliga hushåll i Östhammars kommun (inklusive fritidshus) 
under veckan efter midsommar.  
 
Almedalen 
Östhammars kommun arrangerade ett seminarium i Almedalen den 4 juli, ”Glokalt ansvar 
– Hur samverkar man kring ett slutförvar?”. Seminariet finns att se på YouTube.  
 
GMF-möte i England 
Östhammars kommun deltog den 10-11 juli i ett möte som anordnades av GMF (Group of 
European Municipalities with Nuclear Facilities) i samband med att brittiska NDA 



 

(Nuclear Decommissioning Authority) anordnar en sk. stakeholder summit. På mötet gav 
Marie Berggren en presentation av Östhammars kommuns arbete med slutförvarsfrågan.  
 
Planeringsdag för slutförvarsorganisationen 
Den 23 augusti hade MKB-gruppen, Säkerhetsgruppen och Referensgruppens 
arbetsutskott en gemensam planeringsdag. Under dagen diskuterade bl a 
slutförvarsorganisationen framtida uppdrag.  
 
Framtidsveckan 
Firandet av Östhammar 650 år, 650+, avslutas med en framtidsvecka tredje veckan i 
september. Slutförvarsorganisationen kommer att delta med en monter med fokus på 
informationsbevarande och anordna en filmvisning (”Into eternity”) med efterföljande 
föreläsning av Carl-Reinhold Bråkenhielm från Kärnavfallsrådet. 
 
Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet – förlängd tid 
Regeringen har gett Gabor Szendrö uppdrag att enligt Direktiv 2017:76 se över behovet av 
ändringar i kärntekniklagen och vid behov även i strålskyddslagen, miljöbalken och 
finansieringslagen till följd av detta. I uppdraget ingår att se över frågan om ansvar efter 
förslutning. Uppdraget skulle ursprungligen redovisas senast den 1 oktober 2018 men 
tiden har nu förlängts till den 1 april 2019. 
 
 

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.  



En attraktiv och växande
kommun

Bevaka intressen och arbetet
med ÅVS för Lv 76:an

Ge medarbetarna rätt
förutsättningar för att göra
ett gott jobb

En hållbar kommun Att bereda kommunens
remissyttranden till
Strålsäkerhetsmyndigheten,
Mark- och miljödomstolen
samt regeringen.

Bereda FUD2019

Andel av material och
inredning som är giftfri vid
inköp

Måltal

Minska klimatpåverkan från
våra tjänsteresor i enlighet
med Resepolicy

En lärande kommun Större kunskapsbas när det
gäller slutförvarsfrågan bland
skolelever

Större kunskapsbas bland
våra kommunmedborgare

Ett antal seminarier öppna för
allmänheten kommer att
anordnas

En aktiv web-plats för
information upprätthålls,
www.slutforvarforsmark.se

Bussrundtur i kommunen för
kommuninnevånare

Återkommande information i
olika kanaler i enlighet med
kommunikationsplan

Göra en film om kommunens
arbete över tid
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•Att förbereda
kommunfullmäktige inför
regeringens fråga om
eventuellt nyttjande av veto-
rätten.

Utbildningstillfällen för
kommunfullmäktige med
samtliga aktörer vid ett flertal
tillfällen under året

Delta i huvudförhandlingar
och arbeta med förslag till
villkor

Hantera ideella föreningars
ansökningar om medel för
aktiviteter gällande
slutförvarsfrågan

Följa upp
verksamhetsberättelse för
föregående år samt evntuella
ansökningar om nya medel
2020

Skriva ansökan om medel för
slutförvarsorganisationens
arbete

En öppen kommun •Att informera
förtroendevalda och
allmänhet om kommunens
arbete.

Öppna aktiviteter för
allmänheten

Måltal

Ett antal öppna seminarier för
allmänheten

Följa och rapportera om
processen i
kärnbränsleförvaret

Skapa en sk vitbok om
kommunens arbete,
ställningstaganden och svar
över tid gällande slutförvar
för använt kärnbränsle

Att ha en god
omvärldsbevakning gällande
processer runt slutförvar.

Följa det fortsatta arbetet
med ENWD

Följa nyhetsflödena via vår
omvärldsbevakning
Meltwater

Följa arbetet i Modern 2020
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Ansökan om medel ur Kärnavfallsfonden för 2019 
 
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) meddelade i juni 2009 att de anser att 
den bästa undersökta platsen för ett slutförvar för använt kärnbränsle i Sverige är 
Forsmark i Östhammars kommun. 
 
SKB lämnade in tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen (MMD) och 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) 16 mars 2011. Med anledning av detta har 
kommunens arbete med att granska och informera om det fortlöpande arbetet 
intensifierats. De yttranden som kommit från Östhammars kommun gällande 
frågeställningar från ett kommunperspektiv finns tillgängliga hos myndigheterna 
och via www.slutforvarforsmark.se. 
 
Under hösten 2017 höll mark- och miljödomstolen förhandling i fem veckor där 
Östhammars kommun aktivt informerade våra kommunmedborgare på olika sätt 
om förhandlingen i sig, kommunens roll och resultaten därifrån. 
 
Mark- och miljödomstolens yttrande till regeringen enligt miljöbalken samt 
SSM´s yttrande till regeringen enligt Kärntekniklagen kom den 23 januari 2018.  
 
Regeringen har under 2017 gett ett utredningsuppdrag gällande bla ansvar efter 
förslutning med avrapportering hösten 2018. Utredningen har fått förlängd tid 
till april 2019 för avrapportering. Regeringen har även bett SKB inkomma med 
kompletteringar med utgångspunkt i MMD´s yttrande. Remisstid tom april 2019. 
 
En ansökan från SKB till såväl SSM som MMD om att få utöka och förändra 
befintligt slutförvar för låg- och medelaktivt driftavfall (SFR) har inkommit un-
der 2015 och slutförvarsorganisationen behandlar den på motsvarande sätt som 
slutförvar för använt kärnbränsle och har under 2017 haft kunskapsuppbyggnad 
och kommunen har avgett yttrande gällande kompletteringsbehov till denna an-
sökan. 
 
Slutförvarsorganisationen har kommunfullmäktiges uppdrag att arbeta med ut-
bildningsinsatser, informationsinsatser och samverkan för att kunna hantera till-
ståndsansökningarna och i förlängningen ge kommunfullmäktige den kunskap 
och den information man behöver för att fatta beslut om kommunen kan accep-
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tera ett slutförvar för använt kärnbränsle eller inte samt fatta motsvarande beslut 
i frågan om ett utbyggt SFR. Tidpunkten för huvudförhandlingar gällande SFR i 
MMD är hösten 2019. 
 
Ett eventuellt beslut i kommunfullmäktige på regeringsfrågan om Östhammars 
kommun kan acceptera ett slutförvar eller inte, kan föregås av en lokal folkom-
röstning. Detta planerades under 2018, men ställdes in på grund av de komplet-
teringsbehov som MMD identifierat hos SKB.  
 
Med detta är bedömningen att allmänhetens intresse sannolikt kommer förstär-
kas ju närmare ett beslut kommunen kommer och behovet av så objektiv inform-
ation som möjligt, om slutförvar för använt kärnbränsle men även utbyggnad av 
SFR, att öka. Detta blev påtagligt i förarbetena av kommunen när det gällde den 
lokala folkomröstning som ställdes in. Fokus ligger på att styra mot slutförvars-
webben men många andra satsningar behöver genomföras ut mot allmänheten 
inför vetobesluten för att ge vår allmänhet en bred kunskapsbas i de frågeställ-
ningar som finns i slutförvarsprocessen, bland annat ett antal seminarier. 
 
Web-sändningar av intressanta föredrag och möten kommer fortsätta under 
2019. Detta i samarbete med enheten för marknad och kommunikation samt ex-
tern konsulttjänst. Utbildningsinsatserna för förtroendevalda kommer att intensi-
fieras då vi har ett nytt kommunfullmäktige fr o m 2018. 
 
Rundturerna med nyinflyttade är ett viktigt inslag i kunskapsuppbygganden gäl-
lande kommunens arbete med slutförvarsfrågorna hos våra kommunmedborgare, 
därför fortsätter vi denna aktivitet även under 2019.  
 
Det internationella intresset är påtagligt och kommunen själv har ett intresse av 
att utbyta närmare erfarenheter med kommuner eller regioner i EU som har 
kommit olika långt i slutförvarsfrågan. Det gäller såväl slutförvar för använt 
kärnbränsle som erfarenheter från slutförvar för låg- och medelaktivt avfall. Öst-
hammars kommun kommer vara fortsatt aktiva med sin omvärldsbevakning, 
både inom nätverket ENWD och Eu-projektet Modern 2020. 
 
Strategienheten har tagit fram ett förslag till Stratsys verksamhetsplan för 2019 
(bilaga 1), med tillhörande preliminär budget 2019 (bilaga 2) som bifogas. 
Enheten kommer att vara engagerad även fortsättningsvis i uppbyggnaden av 
kommunikationsarbetet i kommunen, ffa intranätet som en viktig kanal för info 
och också i arbetet med lednings- och styrsystem som påverkar slutförvarsorga-
nisationen. 
 
Ansökan om medel från kärnavfallsfonden för 2019 ska vara Riksgälden till-
handa senast den 1 oktober 2018. 
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Förslag till beslut 
 
• Planerad verksamhet för 2019 för kommunens arbete med slutförvar god-

känns. 
 
• Östhammars kommun ansöker om totalt  7 030 000 Skr ur kärnavfallsfon-

den för 2019 års verksamhet avseende granskning och information om slut-
förvar för radioaktivt avfall i Östhammars kommun.  

 
 
 
 



Bilaga 2 till ansökan om medel ur Kärnavfallsfonden för verksamhet 2019, Östhammars kommun 

 Beskrivning Budget 
2017 SSM 

Budget 
2018 SSM 

Budget 
2019 

Riksgälden 
     
45 Bidrag 600 000 550 000 500 000 
 (stöd till små ideella org. som vill 

engagera sig samt ordna ex seminarier) 
   

5 Löner, arvoden  5 500 000 4 000 000 4 000 000 
 (administrativa stödfunktioner, fasta 

och rörliga arvoden till 
politikerorganisationen) 

   

6 Övriga verksamhetskostnader 500 000 350 000 350 000 
 (Hyror, förbrukningsmtrl, porto, tele- 

och datakom mm) 
   

7 Övriga verksamhetskostnader som inte 
är specade nedan 

90 000 90 000 90 000 

70 Transporter 400 000 400 000 400 000 
 (studiebesök, resor till och från 

seminarier och konferenser för 
kompetensuppbyggn) 

   

71 Representation (inkl fika) 150 000 90 000 90 000 
72 Annonser och info    
 (info till allmänhet, tryck och 

publiceringskostnader) 
750 000 600 000 600 000 

74 Konsulttjänster mm 1 000 000 1 000 000 1 000 000 
 (miljöjurist, konstruktion, 

säkerhetsanalys mm under granskning 
av ansökan, opinionsundersökning) 

   

     
Summa  8 990 000 7 080 000 7 030 000 
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Motion gällande väg 288, svar  
 
Ingemar Adén (BOA) yrkar i motion daterad 2018-05-04 att: 
• Väg 288, 2 + 1 byggs i befintlig vägsträckning 
• Väg 288 får en planfri korsning med järnvägen i Gimo 
• Väg 288 trafiksäkerhetsförbättringar genom Gimo och Hökhuvud 
• Nytt vatten- och avloppsledning från Gimo och Östhammar 
 
Förvaltningens förslag till yttrande 
 
Östhammars kommun har under en längre tid strävat efter att åstadkomma en 
upprustning av väg Lv 288 hela vägen mellan Uppsala och Börstil, Östhammar. 
Som motionären konstaterar är en upprustning till 2+1-väg inte detsamma som 
en 2+1-väg hela sträckningen, långa partier är utan omkörningsmöjligheter.  
Trafiksäkerheten ökar dock längs hela sträckningen trots detta med tex vajer-
räcken, arbetsvägar för jordbruksnäringen, GC-vägar i anslutning och säkra möj-
ligheter till omkörning. 
 
Stora delar av den sista sträckan (Gimo-Börstil) förväntas gå i befintlig sträck-
ning och upprustas precis som motionären föreslår, för att spara kostnader på 
totalen. Vilka sträckor och vilka åtgärder som blir aktuella arbetas fram i väg-
planen. Vägplan är beställd av regionen till Trafikverket, som arbetar med att ta 
fram de underlag som behövs för att kunna påbörja arbetet med vägplanen. 
 
Östhammars kommun kommer givetvis att vara en aktiv part i detta och ge in-
spel, titta på alternativen som presenteras och påverka där så är möjligt exem-
pelvis hur man löser 288:ans dragningar genom tätorterna med de pengar som 
finns att tillgå i länstransportplanen. 
 
Motionärens inspel med en VA-ledning mellan Gimo och Östhammar är intres-
sant och kommuniceras med såväl Gästrike Vatten som Trafikverket för att få 
klarhet i möjligheter, hinder och kostnader för detta. Det som kan konstateras är 
att det inte är en ovanlig företeelse med samförläggning och att det kan vara ett, 
av flera förslag, som kan ingå i diskussionerna om framtidens VA-försörjning i 
Östhammars kommun. 
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Några frågor i skyddslagstiftningen (SOU 2018:26) remiss  
(Fö2018/00493/RS 
 

Kommitténs för förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet har översänt ett för-
slag till Östhammars kommun som innebär att skyddslagens uppräkning av möj-
liga skyddsobjekt utvidgas något. Utöver att objekt för posthantering, livsme-
delsförsörjning och försörjning med andra förnödenheter av betydelse för Sveri-
ges försörjningsberedskap tillförs uppräkningen, införs en möjlighet att besluta 
om militära fordon som skyddsobjekt. 

Därtill utsträcks tiden för Försvarsmaktens beslutanderätt i fråga om tillfälliga 
skyddsobjekt. Förslaget innebär också att regeringen ges en ökad flexibilitet när 
det gäller att utöka skyddslagens tillämpningsområde under extraordinära förhål-
landen. Slutligen innebär förslaget ett förtydligande av skyddslagens tillträdes-
förbud i förhållande till drönare och andra obemannade farkoster samt en ut-
trycklig befogenhet för skyddsvakter att ingripa mot dessa om det behövs för att 
fullgöra bevakningsuppgiften. 

Remisstiden är satt till den 5 september men Östhammars kommun har begärt 
och fått förlängd remisstid. 
 
Förslag till yttrande 
 
Kommunen anser att utgångspunkten i när något är skyddsobjekt så ska det vara 
skyddsvärdet av den funktion (alternativt den verksamhet som bedrivs) som det 
representerar är ett bra utgångsläge, oavsett om det gäller fysiska områden och 
anläggningar eller rörliga objekt. 
 
Kommunens angelägenheter ryms oftast inom begreppet civila skyddsobjekt, 
men kan också bli berörda som geografiskt område exempelvis vid övningar hos 
försvarsmakten. Därför är det angeläget att bibehålla grundsynen att inte in-
skränka rörelsefriheten för den enskilde mer än absolut nödvändigt. 
 
Civila skyddsobjekt  
Ett eget kapitel i utredningen 4.3.4 behandlar civila rörliga skyddsobjekt, fram-
för allt transporter till sjöss av kärnämne. Dessa sker ofta inomskärs och ryms då 
inom kommunens geografiska områdesansvar. Det är angeläget för kommunen 
att dessa transporter kan ske på ett säkert sätt. Utredningen har pekat på att kärn-
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tekniklagen ger nödvändigt skydd för dessa transporter utifrån bestämmelser 
som verksamheter vidtar för att förhindra olovlig befattning med kärnämne eller 
kärnavfall.  
 
Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) har i skrivelse daterad 2018-08-27 gäll-
anden denna utredning uttryckt önskemål att det fartyg som transporterar kärn-
ämne och/eller använt kärnbränsle ska betraktas som skyddsobjekt likväl som de 
fasta anläggningar som transporterna går emellan och med det tillförsäkras ett 
skydd som är mer robust än de försiktighetsmått och skydd verksamheten vidtar 
enligt kärntekniklagen. 
 
Kommunen anser att dessa transporterna stöder kommitténs ståndpunkt att de 
samhällsverksamheter, inom vilka det finns objekt  som behöver kunna beslutas 
som skyddsobjekt ska hanteras i egen punkt i lagstiftningen. Verksamheterna är 
skyddsvärda oavsett om det råder höjd beredskap eller inte (sid 46). 
 
Det är angeläget för Östhammars kommun att denna fråga löses på sådant sätt att 
transporterna genom kommunen kan ske på ett så säkert sätt som möjligt. Inne-
bär det att fartyg som transporterar denna typ av ämne/avfall behöver bli civilt 
skyddsobjekt för att kunna uppnå det på bästa sätt anser kommunen att lagstift-
ningen bör anpassas så att så sker. 
  
Militära skyddsobjekt 
Gällande tidsutdräkten för försvarsmaktens beslutanderätt rörande områden för 
övningar, prov och försök samt att hindra kränkning intar kommunen en prag-
matisk inställning och föreslår att samma tid ska gälla för båda verksamheterna, 
med 15 dagar (föreslaget från kommittén gällande kränkningar). Det är oftast 
olyckligt att ha många olika tidsfrister att hålla isär och i situationer som kräver 
mycket av annan uppmärksamhet kan det vara en fördel att ha färre. Försvars-
maktens mandat ska ändå användas för tillfälliga händelser och aktiviteter, vilket 
innebär en sällananvändning av bestämmelsen.  
 
De beredskapsorganisationer som finns i länen omfattar även kommuner som 
ytterst arbetar med information och kommunikation gentemot våra medborgare. 
De är väl skickade att hantera informationsflöden gällande denna typ av händel-
ser. Det i förlängningen innebär att tex ju färre tidsfrister som behöver hållas isär 
desto enklare är det att kommunicera till medborgaren som söker information. 
 
Gällande militära skyddsområden, beslut om skyddsobjekt under extraordinära 
förhållanden, drönare och skyddsvakter har kommunen inget ytterligare att an-
föra. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
 
 
 
 
 
 
 

Yttrande gällande förslag till nytt beslut och nya föreskrif-
ter för naturreservat Florarna i Östhammars kommun 
Länsstyrelsens Dnr 511-4756-11 
 
Östhammars kommun har fått ta del av Länsstyrelsens förslag till nytt be-
slut och nya föreskrifter för naturreservatet Florarna. Naturreservatet ligger 
ligger både i Östhammars kommun och Tierps kommun. 
 
Kommunen har fått förlängd remisstid till 14 september 2018 (ursprungli-
gen 3 september), vilket troligtvis kräver omedelbar justering på Kom-
munstyrelses sammanträde 11 september. Yttrandet skickas till upp-
sala@lansstyrelsen.se alternativt via Länsstyrelsens e-tjänst 
www.lansstyrelsen.se/Sv/e-tjanster  
 
 
YTTRANDE 
Östhammars kommun lämnar följande synpunkter på förslaget. Stycken 
och meningar markerade med punkter är avvägningar gentemot kommu-
nens syn på området, samt önskemål riktade till Länsstyrelsen gällande 
t.ex. skötselfrågor och annat. 
 
Värden i området och kommunens översiktsplan 
Områdets naturvärden beskrivs i beslutets syfte. De omfattar bevarande av 
myrar, sjöar, sumpskogar, äldre barrskogar och lövrika skogar men också 
att återställa och bruka tidigare hävdade marker och att bevara ett för all-
mänheten attraktivt besöksområde.  
 
Området är relativt opåverkat av utdikning, vilket är ovanligt i Uppland. 
Detta är en av flera orsaker till att det upplevs ha viss norrlandskaraktär. 
 

• Syftet med naturreservatet är förenligt med kommunens önskade 
mark- och vattenanvändning. I kommunens översiktsplan pekas 
området ut som värdeområde för natur, fritid och kulturlandskap.  
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Kommunen brukar också beskriva Florarna som ett av tre områden 
i kommunen med vildmarksprägel och möjlighet att hitta tysta mil-
jöer – där de två övriga är skärgården och Vällenområden.  

 
Florarna används idag av skolklasser från kommunen (framförallt gymna-
siet) för kick-off och samarbetsövningar samt av föreningslivet i kommu-
nen.  
 
Markägarfrågor 
I förslaget till beslut beskrivs att delar av området ägs av staten medan 
andra delar ägs av privatpersoner. Beredningens gång, framförallt från och 
med ett informationsmöte med privata markägare år 2005 och framåt, be-
skriver hur Länsstyrelsen köpt in ytterligare mark samt haft ytterligare dia-
logmöten med privata markägare sedan dess.  
 

• Utifrån det som beskrivs i ärendet bedömer Östhammars kommun 
att önskvärd dialog med markägare har  genomförts.  

 
Skötsel och förvaltning av naturreservatet 
Några delar av de ändringar som genomförts är att förbud mot skogsbruk 
har införts inom ytterligare drygt 2000 ha – vilket ligger i linje med syftet 
med naturreservatet. Jakt har förbjudits under perionden 1 februari – 31 
mars med hänvisning till skidsäsongen och friluftslivet under samma pe-
riod. Förbud mot jakt  på fågel har införts i hela naturreservatet med hän-
visning till att fågelfaunan i området, som tjäder, orre och järpe, är en vik-
tig del av hela områdets naturvärde och ger ett ökat upplevelsevärde för 
besökare. 
 

• Östhammars kommun bedömer att förändringar kring skogsbruk 
och jakt är avvägda mot övriga intressen detta naturreservatet Flo-
rarna, och har därför inga synpunkter på förändringarna. 

 
Kommunen positivt på att delar av marken ska brukas för att bibehålla de 
naturvärden som uppkommit genom en ganska extensiv hävd som slåtter 
av våtmarker, skogsbeten och en viss del öppna betesmarker. En viss hävd 
ger förutom möjlighet till ökade naturvärden, också möjlighet för närbo-
ende att bidra med skötselåtgärder.  
 

• Kommunen önskar att Länsstyrelsen så långs möjligt anlitar lokal 
arbetskraft för bete, slåtter och liknande skötselåtgärder.  

 
Kommunen ser också positivt på att ett tydligt syfte med reservatet är att 
göra området tillgängligt för allmänheten och friluftslivet.  
 

• För kommunen är det viktigt att områdets karaktär bevaras och att 
de anläggningar för friluftsliv som finns i reservatet som stugor – 
öppna och möjliga att hyra, spänger, skidleder, grillplatser, skylt-
ning etc. hålls i gott skick och att information finns lättillgänglig på 
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internet, så att våra invånare och besökare lätt hittar information 
och kan ta sig runt i reservatet.  

 
I delen som handlar om att hålla information ajour och lättillgänglig finns 
ett gemensamt ansvar för Länsstyrelsen som förvaltare av naturreservatet, 
Upplandsstiftelsen som ansvarar för Upplandsleden som har en viktig 
sträckning genom området, och kommunen genom Visit-bolag och andra 
kanaler, att beskriva området som ett besöksmål för både boende och be-
sökare. 
 
 
 
 
 
 
Camilla Andersson 
miljösakkunnig 
 
 
 
Bilaga: 
Naturreservatet Florarna i Tierps och Östhammars kommuner - förslag till 
nytt beslut och skötselplan  
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Kommunstyrelsen 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Yttrande över granskning av konsulttjänster 
 
Inledning 
KPMG har i uppdrag av Östhammars kommuns revisorer fått i uppdrag att 
granska omfattningen av köpta konsulttjänster samt den interna kontrollen i 
samband med att konsultkostnader uppstår. 
 
Granskningen avser kommunstyrelsen och nämnderna. 
 
Efter genomförd granskning görs bedömningen att den interna kontrollen avse-
ende köpta konsulttjänster i huvudsak är tillräcklig. 
 
Nämnderna lämnar yttranden till revisionen och dessa yttranden lämnas till 
kommunstyrelsen endast som information. 
I denna skrivelse lämnas yttrande över de delar som berör kommunledningsför-
valtningen. 
 
Yttrande över granskningen 
Granskningen avser befintliga rutinbeskrivningar, riktlinjer etc avseende upp-
handling samt för kommunledningsförvaltningen granskning av köpta konsult-
tjänster inom strategienheten, tillväxtkontoret, tekniska förvaltningen samt IT-
enheten. 
 
Revisionen bedömer att kommunen har tillräckliga policyer, riktlinjer, rutinbe-
skrivningar etc för att  inköp och upphandlingar ska ske på ett ändamålsenligt 
sätt. Påpekas dock att behov finns att uppdatera de skriftliga rutinerna så att de 
till fullo återspeglar nu gällande lagstiftning kring upphandling samt att det ska 
säkerställas att samtliga av kommunen tecknade avtal finns med i avtalsdataba-
sen Kommers. 
 
Policy för inköp i Östhammars kommun är reviderad och antagen av kommun-
fullmäktige 2017-06-13. 
Nya riktlinjer för upphandling i Östhammars kommun samt direktupphandling är 
antagna av kommunstyrelsen 2018-04-17. Riktlinjerna återspeglar nu gällande 
lagstiftning och har anpassats utifrån den nya organisation för upphandling i 
Östhammars kommun som gäller fr o m den 1 januari i år. 
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Samtliga avtal avseende upphandlingar över direktupphandlingsgränsen som be-
räknas som en procentsats av tröskelvärdena återfinns i avtalsbasen Kommers. 
De upphandlingarna genomförs alltid av upphandlingsenheten och läggs efter 
avslutad upphandling i Kommers.  
Direktupphandlingar kan genomförs av förvaltningarna själva eller av upphand-
lingsenheten och beroende på vad som upphandlas avgörs även om avtal tecknas 
eller inte, rekommendationen är att när avtal tecknas ska det alltid läggas in i 
Kommers, men ska alltid gå att finna i kommunens diarium. 
 
Revisionen påtalar att det bör säkerställas att ramavtal löper på varandra då av-
rop sker, d v s så att det inte förekommer perioder då ramavtal saknas. 
Upphandlingsenheten har en upphandlingsplan och bevakning av när avtal löper 
ut  via Kommers och målsättningen är att en upphandling påbörjas i så god tid så 
att det inte uppstår en period då avtal saknas.  
 
Tekniska förvaltningen har inlett ett arbete med att planera och diskutera igenom 
förvaltningens upphandlingar med upphandlingsenheten. Arbetet kommer att 
mynna ut i en upphandlingsplan som dels säkerställer att det inte blir glapp mel-
lan upphandlingar och dels att upphandlingsenheten resurssätter enligt kom-
mande behov. 
 
I vissa fall kan glapp dock inträffa och det rör sig oftast om när en upphandling 
blir föremål för överprövning och även om tid tagits med i beaktande för detta 
kan en överprövning ta mellan 3-11 månader i förvaltningsrätten vilket försenar 
hela upphandlingsprocessen. 
 
Tekniska förvaltningen delar synpunkten att de upphandlingar som görs och de 
avtal som skrivs i samband med anlitande av konsulter ska täcka alla delar som 
kan bli aktuella i förhållandet mellan parterna och mer tid kommer att avsättas 
för detta framöver. 
 
 
Östhammars kommun 
 
 
 
Inger Modig Lind 
Upphandlingschef 
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§ 47 Dnr KFN-2018-76 Dpl 007 
 Dnr KS-2018-384  
 
Granskning av konsulttjänster 
Remiss 
 
KPMG har av Östhammars kommuns revisorer fått i uppdrag att granska 
omfattningen av köpta konsulttjänster samt den interna kontrollplanen i samband 
med att konsultkostnader uppstår. Uppdraget ingår i revisonsplanen för 2018. 
 
Kommunrevisionen har översänt granskningsrapporten till kommunens nämnder 
på remiss och önskar svar senast 31 augusti 2018.  
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
 
Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av kommunrevisionens gransk-
ning av konsulttjänster. Kultur- och fritidsnämnden hänvisar till 
kommunstyrelsen angående implementering av rekommenderade åtgärder, 
med anledning av att en ny centraliserad upphandlingsenhet införts i 
kommunen. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges: 
Kommunstyrelsen  
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Barn- och utbildningsnämnden
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Granskning av konsulttjänster, remissvar

Bakgrund

KPMG har av Östhammars kommuns revisorer fått i uppdrag att 
granska omfattningen av köpta konsulttjänster samt den interna kontrol-
len i samband med att konsultkostnader uppstår. Uppdraget ingår i re-
visionsplanen för 2018.

Kommunrevisorerna översänder granskningsrapporten och missiv till 
barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Svar önskas senast 31 au-
gusti 2018.

Yttrande

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av granskningsrapporten 
och framför följande. 

Barn- och utbildningsnämnden anser att korrekta inköp och upphand-
lingar är av yttersta vikt. Lagstiftning, riktlinjer och policys ska följas 
av verksamheten och nämnden kontrollerar att så sker i den egna in-
ternkontrollen som genomför 2 gånger per år. När brister upptäcks kan 
nämnden begära kompletterande information och åtgärder från verk-
samheten.

Barn- och utbildningsnämnden kommer att uppdra åt barn- och utbild-
ningschefen att säkerställa att gällande lagstiftning, riktlinjer och poli-
cys följs.

Vad gäller behovet av att uppdatera riktlinjer och policys, säkerställa att 
alla avtal finns i kommunens avtalsdatabas samt att ramavtal löper på 
varandra är detta inte en fråga för barn- och utbildningsnämndens verk-
samhet utan för kommunledningen och upphandlingsenheten.

Kommunen har en ny central upphandlingsenhet från och med våren 
2018 vilken kommer att avlasta barn- och utbildningsnämndens verk-
samhet och säkerställa god kvalitet på upphandlingar och avtal framö-
ver.

 

 

 

 



 
Socialnämnden 
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 Utdragsbestyrkande 

 

§ 99  Dnr SN-2018-154 Dpl 007 
 
Yttrande gällande revisionens granskning av konsulttjänster 
 
Föreligger revisionsrapport om konsulttjänster samt tjänsteutlåtande i ärendet.  
 
KPMG har av Östhammars kommuns revisorer fått i uppdrag att granska 
omfattningen av köpta konsulttjänster samt den interna kontrollplanen i samband 
med att konsultkostnader uppstår. För socialförvaltningen bestod granskningen 
av fyra större upphandlingar under perioden 2016-2018. 
 
Socialförvaltningen har under år 2017 upphandlat konsultinsatser av företagen 
Timecare AB, På i Stockholm AB, Frontit Stockholm AB samt Pulsen Omsorg 
AB på sammalagt 7 457 tkr. Avseende ett ärende, Timecare AB saknas 
upphandlingsdokumentationen. Ansvarig upphandlare har ej kunnat nås då 
denne har lämnat organisationen. Grundläggande huvudavtal samt tilläggsavtal 
finns med Timecare under hela perioden. 
 
Rutiner för kontroll och avstämning av fakturor finns och uppföljning av 
leveranser sker fortlöpande. I de större upphandlingarna sker uppföljning varje 
vecka med aktiv styrgrupp. Efter genomförd granskning gör revisorerna 
bedömningen att den interna kontrollen avseende köpta konsluttjänster i 
huvudsak är tillräcklig. 
 
Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.  
 
Arbetsutskottets förslag 2018-06-07  
 
Socialnämnden kommer att vidta följande åtgärder utifrån det som har 
framkommit i rapporten: 
− Tydligare dokumentation upprättas om hur konsulter anlitas. 
− Rutiner upprättas som säkerställer att ramavtal löper på varandra. 
− Förvaltningen förstärker samverkan med kommunens upphandlingsenhet. 
 
Utöver detta lämnar socialnämnden inget ytterligare yttrande. 
_____ 
 
Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.  
 
Socialnämndens beslut 
 
Socialnämnden kommer att vidta följande åtgärder utifrån det som har 
framkommit i rapporten: 
− Tydligare dokumentation upprättas om hur konsulter anlitas. 
− Rutiner upprättas som säkerställer att ramavtal löper på varandra. 
− Förvaltningen förstärker samverkan med kommunens 

upphandlingsenhet. 



 
Socialnämnden 
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 Utdragsbestyrkande 

 

 
Utöver detta lämnar socialnämnden inget ytterligare yttrande. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Kommunrevisionen 
Upphandlingsenheten   
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Hej!

 

Underlagen stämmer bra, mer specifikt så innefattar Atea avtalet Kent Ejdersands tid här hos oss

på IT, som finns där för att lösa komplexa problem inom tekniskplattform.

 

Network services avtalet berörde konfiguration och hanteringen utav kommunens

nätverk/infrastruktur som vi numera tar hand om själva. 2016-2017 avropet berör mer specifikt

support och service kring kommunens brandvägg.

 

Möten sker kontinuerligt med Atea idag där vi har dialog om leverans m.fl. Efter semesterperiod

kommer jag boka möten med Network services för att stämma av och kolla upp läget berörande

brandväggen.

 

Behövs det något mer specifikt svaras kring underlagen?

 

Trevlig sommar!

 

Med Vänlig Hälsning

Kimmo Hallerström
IT-enheten

Östhammars Kommun

 

Support anmäls till:

Telefon: 0173-86403

Webb: https://it.osthammar.se

 

Vänligen tänk på miljön innan du skriver ut e-posten

Från: Kommunstyrelsen 

Skickat: den 2 juli 2018 10:56

Till: Tekniska kontoret <Tekniska.kontoret@osthammar.se>; IT-enheten <IT-

enheten@osthammar.se>

Ämne: VB: Remiss för yttrande: Granskning av konsulttjänster

Prioritet: Hög

 

Inger behöver ert yttrande över er del i denna granskning, svar senast 2018-08-10, skickas till

kommunstyrelsen@osthammar.se

/ Hanna

 

 

Från: Kommunstyrelsen 
Skickat: den 30 maj 2018 16:11
Till: 'Barn-o.utb nämnden'; Bygg- och Miljönämnden; Kultur och fritidsnämnden; 'Socialnämnden'



Kopia: 'Modig Lind, Inger'; 'Jonas Svensson'; 'Kerstin Björck-Jansson
(kerstin.bjorck.jansson@telia.com)'; Owenius, Lennart
Ämne: Remiss för yttrande: Granskning av konsulttjänster

 

Kommunrevisionen önskar yttrande: Granskning av konsulttjänster.

Till nämner för yttrande, ange REV-2018-3 skickas till kommunstyrelsen@osthammar.se senast

2018-08-22

 

Inger Modig Lind kordinerar yttrandet till kommunstyrelsen.

 

Med vänliga hälsningar

 

Hanna Horneij
Registrator
Lednings- och verksamhetstöd

 

 
Box 66, 742 21 Östhammar
tfn 0173 – 86 149
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Socialförvaltningen 

Kommunstyrelsen 

Yttrande angående förslag att Östhammars kommun 
ska införa valfrihetssystem inom boendestöd 

Bakgrund 

Från verksamhetschefen för Aktivt stöd har kommunen 2018-02-09 mottagit för-
slaget att Östhammars kommun ska införa valfrihetssystem inom boendestöd. 
Aktivt stöd är en privat utförare inom hemtjänst och daglig verksamhet som är 
verksam i Östhammars kommun enligt lagen om valfrihet (LOV).  

Förslagsställaren beskriver hur alternativ till kommunens egen verksamhet kan 
innebära avlastning för kommunen och öka såväl mångfald som kvalitet i verk-
samheten. I förslaget hänvisas till hög brukarnöjdhet och kompetens bland pri-
vata utförare inom hemtjänst. Detta beskrivs som goda motiv för kommunen att 
tillämpa valfrihetssystem även inom boendestöd. 

Bedömning 

Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska gälla när upphandlande 
myndigheter konkurrensutsätter delar av sin verksamhet genom att överlåta till 
brukaren att välja utförare bland leverantörer i ett valfrihetssystem. För kommu-
ner är det frivilligt att införa valfrihetssystem. 

Östhammars kommun tillämpar valfrihetssystem inom hemtjänst och daglig 
verksamhet enligt LSS för vuxna sedan år 2010. 
Merparten övriga kommuner i länet har i likhet med Östhammars kommun be-
slutat införa valfrihetssystem inom hemtjänst och flera av kommunerna även 
inom daglig verksamhet. Ett fåtal kommuner i Sverige tillämpar valfrihetssystem 
inom boendestöd, däribland Stockholms stad, nio av dess kranskommuner samt 
Västerås och Uddevalla kommuner. 

Boendestöd är en biståndsbedömd insats i form av stöd i den dagliga livsföring-
en, riktat till särskilda målgrupper i eget boende. Boendestödet ska anpassas till 
den enskildes behov av och möjligheter att utveckla ett normalt vardagsliv. Till 
de särskilda målgrupper som insatsen riktar sig till hör personer med psykisk 
funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. Biståndsbedömning inför eventuellt 
beslut om boendestöd sker av handläggare inom både vård och omsorg och indi-
vid- och familjeomsorg.   

Bilaga 3, SN § 100/2018 
Sida 1 av 5
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Vid en bedömning av lämpligheten att införa valfrihetssystem inom boendestöd 
bör socialnämndens mål utgöra utgångspunkt. I vilken grad valfrihetssystemet 
kan förväntas främja uppfyllelsen av nedan mål bör vara avgörande: 
 

 Socialnämnden ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet som ger trygg-
het, delaktighet, inflytande och valfrihet. 

 Verksamhet ska bedrivas kostnadseffektivt med största möjliga nytta för 
kommuninvånare. 

 Insatser ska stärka individen till ett mer självständigt liv. 
 Genom en aktiv omvärldsbevakning skapar socialnämnden en innovativ 

och förebyggande socialtjänst som kännetecknas av ständig utveckling. 
 
Boendestödets bemanning i Östhammars kommun utgörs i nuläget av 8 perso-
ner. Personalstyrkan är anpassad för att hantera antalet brukare som i nuläget 
uppgår till ca 65 personer. Antal insatstimmar i veckan uppgår i genomsnitt till 
ca 2 per brukare, vilket innebär att omfattningen är avsevärt mindre än inom så-
väl hemtjänst som daglig verksamhet.  
 
Nuvarande personalstyrka ger förutsättningar att hantera sjukfrånvaro bland per-
sonalen utan att använda fördyrande timvikariat. Att etablera en konstruktiv kon-
takt mellan boendestöd och brukare kan i många fall innebära en tidskrävande 
process. Varje brukares livsituation är unik och boendestödets förhållningssätt 
behöver därmed anpassas efter den enskilde individen. För merparten brukare 
innebär det en trygghetsfaktor att så långt möjligt träffa samma personal vid 
varje insatstillfälle. Att bibehålla ett oberoende av timvikarier innebär således 
såväl kostnadsmässiga som kvalitetsmässiga fördelar. 
 
Boendestödet inom Östhammars kommun har under senare år genomgått kvali-
tetsmässiga förändringar. Verksamheten präglas alltmer av stöd som syftar till 
att stärka individen till ett mer självständigt liv. En viktig utgångspunkt i detta 
arbete är att förmå individen att på egen hand klara alltmer av de sysslor som 
boendestödet stöttar med. I slutändan innebär detta alltså en ambition i varje en-
skild insats att boendestödet i möjligaste mån, ska avskaffa sitt självt. 
Nuvarande bemanning ger boendestödet möjligheter att ständigt förbättra sig. 
Boendestödet har under senare år deltagit i flera kunskapshöjande aktiviteter i 
syfte att förfina arbetssättet och därmed ge brukarna en så kvalitativ verksamhet 
som möjligt. Fortbildningsinsatserna har möjliggjorts eftersom bemanningens 
volym är tillräcklig för att personaltimmar ska kunna ägnas åt såväl vidareut-
bildning som daglig drift. Gruppens storlek innebär vidare att dess samlade kun-
skapsmassa ger förutsättningar att täcka in de kompetensområden som behövs 
för att möta boendestödets varierande målgrupp. Den är också en betydande för-
utsättning för att kvalitativa samordnade individuella planer (SIP) ska kunna 
upprättas för brukare som utöver boendestöd också erhåller psykiatriska vårdin-
satser. 
 
Positiva resultat från brukarundersökningar utgör tydliga indikatorer på en hög 
kvalitet i verksamheten. Kostnadsutvecklingen per brukartimme under senare år 
vittnar om verksamhetens ökande kostnadseffektivitet. År 2013 beräknades 
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kostnaden per brukartimme uppgå till 724 kr, medan den i nuläget beräknas till 
555 kr. 
 
Bedömningen är således att verksamhetens positiva utveckling till stor del har 
förutsatt en viss volym och personalkontinuitet. Vid en jämförelse med daglig 
verksamhet och hemtjänst kan konstateras att för dessa båda verksamheter har 
kommunen förutsättningar att bibehålla tillräcklig volym för god kvalitet, trots 
att insatserna utförs av flera aktörer. Eftersom boendestödet är en betydligt 
mindre verksamhet skulle en minskning av kommunens boendestöd riskera möj-
ligheterna till kvalitetsutveckling, personalkontinuitet och kostnadseffektivitet i 
kommunens egen verksamhet. I sammanhanget bör noteras att även om privata 
utförare skulle etablera en verksamhet av hög kvalitet, krävs en fortsatt verk-
samhet också i egen regi. Detta för att kunna garantera insatser i de fall privata 
utförare skulle välja att minska eller avskaffa verksamhet samt eftersom det tro-
ligtvis skulle vara svårt att locka privata utförare med beredskap att utföra tjäns-
ter till samtliga boende och inom samtliga av kommunens geografiska områden.  
 
Oavsett verksamhet innebär införandet av valfrihetssystem att utförare måste ha 
en flexibilitet i bemanningen, d.v.s. att personalstyrkan snabbt behöver kunna 
öka eller minska beroende av brukarnas val av utförare. Därmed uppstår svårig-
heter att undvika timvikariat. Boendestödets brukare tillhör en målgrupp där per-
sonalkontinuitet i många fall är oerhört avgörande för den upplevda tryggheten. 
Kortsiktiga bemanningslösningar riskerar samtidigt fördröjt och försämrat resul-
tat beroende av den tidsåtgång som kan krävas innan personal och brukare nått 
en förtroendefull och konstruktiv bekantskap. 
 
Innebörden av möjligheten för brukaren att kunna välja är en central aspekt i be-
dömningen av om valfrihetssystem bör införas inom boendestöd. Syftet med la-
gen om valfrihet är att skapa större mångfald bland utförarna och ge den en-
skilde möjlighet att själv välja den leverantör som han eller hon uppfattar till-
handahåller den bästa kvaliteten. Inom Östhammars kommun har ett flertal bru-
kare inom daglig verksamhet och hemtjänst haft glädje av de privata utförare 
som etablerats vid sidan av kommunens verksamhet. Brukarundersökningar vitt-
nar om stor nöjdhetsgrad bland brukare inom privat hemtjänst och inträdet av 
privata utförare inom daglig verksamhet har inneburit ett ökat utbud av aktivite-
ter för brukarna. Ett ökat antal utförare inom boendestöd kan leda till ökad 
mångfald i utbudet. Insatsens innehåll ska följa biståndsbeslutet och möjligheten 
till variation är betydligt mindre än inom daglig verksamhet. En vanlig nisch hos 
privata utförare är dock att tillhandahålla personal med kunskap i olika minori-
tetsspråk. Ett utökat antal utförare skulle dessutom ge möjlighet för brukaren att 
välja bort utförarpersonal om de upplever en icke fungerande kontakt. Samtidigt 
kan brukares psykiska funktionsnedsättning innebära att själva valsituationen 
medför en stress och en oro att välja fel. Biståndshandläggaren informerar bru-
karen om de olika alternativen, men lagen om valfrihetssystem innebär begräns-
ningar i biståndshandläggarens möjlighet att ge brukaren råd om lämpligt val. 
Erfarenheter från andra kommuner utvisar därutöver att en strävan efter kontinu-
itet i livssituationen, kan hindra brukare från att utnyttja valfriheten för att er-
hålla insatsen från just den utförare som de bedömer mest lämplig. I en del 
kommuner där valfrihetssystem införts inom boendestöd, har brukare visserligen 
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i hög utsträckning utnyttjat möjligheten att välja utförare, men benägenheten att 
välja om har varit låg i de fall de har varit missnöjda med sitt val.  
 
Valfrihetens innebörd för brukaren avgörs till stor del av i vilken utsträckning 
som utförare etablerar sig. Ett större antal utförare kan ge bättre förutsättningar 
för mångfald än om enbart en utförare etablerar sig. Positiva kvalitetseffekter 
som kan följa av konkurrens blir rimligtvis tydligare i ett valfrihetssystem där ett 
flertal utförare väljer att delta. Stockholmsregionen erbjuder potentiella utförare 
en stor volym brukare inom ett begränsat geografiskt område. Flera utförare är 
där etablerade i olika närliggande kommuner med betydande folkmängd. Be-
dömningen är att få utförare skulle finna det lönsamt nog att etablera sig i Öst-
hammars kommun. Brukarunderlaget är begränsat och avståndet långt till mer 
tättbefolkade områden.  
 
Införande av valfrihetssystem inom boendestöd medför ökade administrativa 
kostnader för kommunen. Om utförandets kvalitet ska kunna säkras krävs för-
frågningsunderlag som kontinuerligt uppdateras efter behov. Därutöver krävs 
löpande uppföljning för att säkerställa att utförandet sker i enlighet med avtals-
villkoren. I sammanhanget är det en särskild utmaning att säkerställa insatsernas 
pedagogiska inriktning, d.v.s. att utföraren stärker den enskildes självständighet 
istället för att befästa ett beroende av boendestödet och därigenom säkra ersätt-
ningsberättigad utförartid. De ekonomiska förhållandena mellan kommun och 
utförare innebär betydande ekonomisk administration och kan medföra behov av 
systemtekniska lösningar för återrapportering av utförd tid. Fler utförare kan 
även innebära ökad tidsåtgång i handläggares ärendeuppföljning. Inom hem-
tjänst och daglig verksamhet har de administrativa kostnaderna kunnat motiveras 
mot bakgrund av den brukarnytta som valfriheten har inneburit. Utifrån de skäl 
som ovan beskrivits görs dock bedömningen att valfrihetssystem inom boende-
stöd snarare kan riskera befintlig brukarnytta, vilket innebär att den förväntade 
kostnadsökningen svårligen kan motiveras. 
 
Sammanfattningsvis görs bedömningen att valfrihet inom boendestöd  kan inne-
bära positiva effekter för enskilda brukare. Bl.a. kan en ökad mångfald avseende 
personalens språkkunskaper möjliggöra en mer individanpassad verksamhet.  Ett 
utökat antal utförare skulle dessutom ge möjlighet för brukaren att välja bort ut-
förarpersonal om de upplever en icke fungerande kontakt. Samtidigt kan valsitu-
ationen innebära en stress för brukaren och erfarenhet från andra kommuner vi-
sar att strävan efter kontinuitet kan hindra en del brukare från att välja om i de 
fall de inte är nöjda med kvalitén hos vald utförare. Att boendestödet även fort-
sättningsvis helt utförs i egen regi bedöms vara avgörande för att det kommunala 
boendestödet ska kunna bibehålla den bemanning som krävs för kvalitetsut-
veckling, kostnadseffektivitet och personalkontinuitet. En välfungerande verk-
samhet i egen regi skulle vara en nödvändighet även i en situation där flera utfö-
rare är verksamma.  I likhet med den absoluta merparten av landets övriga 
kommuner, bör Östhammars kommun  därmed avstå från att införa valfrihetssy-
stem inom boendestöd. Det inkomna förslaget bör således avslås. Ett sådant 
ställningstagande ger fortsatta förutsättningar att säkra ett boendestöd som kän-
netecknas av 
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 God kvalitet och trygghet 
 Kostnadseffektivitet med största möjliga nytta för kommuninvånare 
 Insatser som stärker individen till ett mer självständigt liv 
 En verksamhet som kännetecknas av ständig utveckling 

 
I sammanhanget är det samtidigt viktigt att ständigt beakta att boendestödets 
verksamhet ska präglas av delaktighet och inflytande för brukaren, genom delta-
gande i genomförandeplaneringen av beslutad insats.  
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Avtal Närvårdsenhet Östhammar 

Parter 

Östhammars kommun  Region Uppsala 

Box 66  Box 602 

742 21 Östhammar 751 25 Uppsala 

Bakgrund 

Östhammars kommun (nedan Kommunen) och Region Uppsala kom 2010 överens om att utveckla 

närvården i Östhammars kommun. Av överenskommelsen framgår att en närvårdsenhet ska inrättas 

på Östhammars vårdcentrum med Kommunen som huvudman. I följande avtal preciseras 

förutsättningarna för Närvårdsenheten. 

Verksamhet, målgrupp, uppgift och uppdrag 

Närvårdsenheten ska vara en för Kommunen och Region Uppsala gemensam verksamhet med 

inriktning av en mellanvårdsform mellan slutenvård, kommunal hemsjukvård och kommunal omsorg. 

Verksamheten riktar sig primärt till äldre multisjuka och omfattar personer 17 år och äldre och ska 

omfatta maximalt 18 vårdplatser. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL) och socialtjänstlagen (SOL). 

Utgångspunkten och inriktningen på verksamheten ska vara ett flexibelt utnyttjande av tillgängliga 

vårdplatser. Detta ska ske löpande över tid utifrån de behov som uppstår. Detta innebär att 

fördelningen av vårdplatser kan variera över tid och att vård och omsorg ska ges utifrån 

verksamhetensuppdrag. Avgörande och styrande ska vara vårdtagarnas behov inom ramen för 

närvårdsenhetens fastställda kompetens och kapacitet. 

Parternas intentioner är att mobila närvårdsteam i framtiden har en av sina noder geografiska 

placerad i Östhammar. Detta för att säkerställa kommunikation och öka möjligheten till samverkan 

mellan verksamheterna i ett beskrivet vårdcentrum, ”Effektiv och nära vård 2030” 

För att säkerställa att vård och omsorg sker på ett optimalt sätt ska rutiner finnas som tydliggör 

verksamhetens olika ansvarsområden. Rutinerna ska även beskriva hur samarbete och samverkan 

ska ske mellan parterna. 
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Närvårdsenheten ska användas för invånare i Östhammars kommun som är i behov av: 

 Utredning, diagnostik, inleda/ompröva medicinsk behandling inom allmänmedicin

 Medicinsk behandling som inte kan ges i bostaden och som inte behöver

specialistsjukvårdens resurser.

 Vård i livets slutskede/palliativ vård och sviktplatser för den specialistanknutna

hemsjukvården (SAH) utifrån brukarens behov

 Utredningsplats för gruppen mest svårt sjuka äldre

 Rehabilitering och habilitering, enligt riktlinje Rehabilitering och habilitering i samverkan

2016-07-21

 Fördjupad utredning av omsorgsbehov.

 Stöd och råd ska vid behov ges till hemsjukvårdens personal vid brukarens hemgång till

ordinärt boende.

 Formell information/dokumentation mellan parterna överförs via prator

Beslut om inläggning 

Beslut om inläggning fattas av närvårdenhetens läkare, primärvårdens läkare eller mobila 

närvårdsteam vid behov av direktinläggningsplats.  

Innan beslut om inläggning ska samråd ske mellan enhetschef för närvårdsenheten och läkare vid 

närvårdsenheten. Vid eventuell oenighet avgör enhetschefen för verksamheten om inläggning kan 

ske utifrån brukarens behov samt tillgänglig kompetens vid enheten.  

Jourtid fattas beslut om inläggning av primärvårdens läkare i samråd med tjänstgörande 

sjuksköterska. 

Beslut om inläggning av patienter inskriva i sjukhusansluten hemsjukvård (SAH) fattas av 

patientansvarig läkare eller av närvårdenhetens läkare, under jourtid av primärvårdens läkare, i 

samråd med närvårdsenheten. Det mobila SAH-teamets kompetens utgör ett stöd till 

närvårdsenheten för dessa patienter.  

Närvårdsenhetens läkare kan på indikation av kommunens sjuksköterska fatta beslut om utredning 

av medicinska behov på närvårdsenheten. Vårdtagaren får under utredningstiden sina hälso- och 

sjukvårdsinsatser tillgodosedda utifrån den bemanning och kompetensnivå som finns på 

närvårdsenheten.   

Kvalitets- och ledningssystem 

Närvårdsenheten ska följa bl.a. tillämpliga lagar, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 

Kommunens kvalitets- och ledningssystem ska gälla vid närvårdsenheten.  
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Läkemedel 

Rutiner för läkemedelshantering ska upprättas enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 

om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (SOSFS 2000:1). Region Uppsala ansvarar för att 

beskriva omfattningen av läkemedelsförråd. 

Kompetens och personal 

Kommunen är arbetsgivare för samtlig personal utom för läkarresurser.  Kommunen och region 

Uppsala åtar sig att bemanna närvårdsenheten med personal i sådan omfattning att en god och säker 

vård och omsorg säkerställs. 

Huvudmännen ansvarar för att personalen vid närvårdsenheten har relevant kompetens. Behovet av 

kontinuerlig kompetensutveckling och fortbildning ska systematiskt identifieras och tillgodoses. Vid 

kompetensutvecklings- och fortbildningsinsatser ska möjligheter till samordning mellan Kommunen 

och Region Uppsala tillvaratas. 

Utrustning för drift av verksamheten 

Dokument ska upprättas med beskrivning av innehåll och omfattning av närvårdsenhetens faciliteter, 

läkemedel, medicinsk teknisk utrustning och övrig utrustning samt förråd. Beskrivningen ska även 

omfatta utemiljön. Region Uppsala ansvarar för hälso-och sjukvårdsutrustning. Kommunen ansvarar 

för övrig utrustning. Förbrukningsmaterial finansieras utifrån grundläggande ekonomiska 

förutsättningarna. Begäran om inköp av utrustning hanteras av ledningsgrupp för närvårdsenheten. 

IT-stöd sker i enlighet med Region Uppsalas standardavtal för funktionshyra och förfrågningsunderlag 

IT för 2018. (Se bilagor 2-3) 

Medicinskt ansvar 

Läkaren har det medicinska ansvaret vad gäller diagnos och behandlingsval samt övergripande 

patientansvar. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) har ansvaret för att patienterna får en 

säker och ändamålsenligt hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde.  

Enhetschef har det medicinska verksamhetsansvaret. 

Dokumentation 

Verksamheten ska dokumenteras i enlighet med patientlagen 2014:821, HSLF-FS 2016:40 och andra 

gällande författningar. Dokumentationen sker i journalsystemet Cosmic och görs tillgänglig för 

socialförvaltningen genom NPÖ. Ut- och inskrivning sker i Prator. Användningen av Cosmic innebär 

att personuppgiftsbiträdesavtal (PUB) upprättats i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen. 

(Se bilaga 4)   

Ledning, styrning och samverkan 

Den politiska styrningen av närvårdsenheten utövas av den politiska styrgruppen för 

närvårdssamverkan som är en partsammansatt grupp av politiker från Region Uppsala och 

Kommunen. Syftet med den politiska styrgruppen är att säkerställa utveckling av närvården i 

Östhammars kommun. 
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En ledningsgrupp med två representanter från vardera Kommunen och Region Uppsala har ansvaret 

för att verksamheten drivs och utvecklas i enlighet med föreliggande avtal. Gruppen rapporterar till 

den politiska styrgruppen. 

Enhetschefen för närvårdsenheten har: 

 personalansvar för närvårdsenheten

 ansvar för att utveckla verksamhetens kvalitet

 uppdrag att inrätta adekvat verksamhetsuppföljning

 mandat att utse arbetsgrupper för olika projekt, arbetsområden eller specifika

förbättringsarbeten som ska utföras inom ramen för verksamheten

Till enhetschefens förfogande för hantering av verksamhetsnära frågor inrättas ett råd bestående av 

Kommunens MAS och representant för primärvården. 

Enhetschefen ingår i socialförvaltningens linjeorganisation. 

Ekonomiska förutsättningar 

Region Uppsala svarar för 65 procent och Kommunen för 35 procent av närvårdsenhetens kostnader 

exklusive mobila team. Vårdtagaren betalar vårdavgift till Region Uppsala enligt fastställda taxor.  

Budgeten för verksamheten beslutas årligen av Kommunen och Region Uppsala. Preliminär budget 

ska vara fastställd senast 1 oktober årligen. 

Underskott täcks av respektive huvudman med den andel som respektive huvudman svarar för av de 

totala kostnaderna. Överskott återförs till respektive huvudman med motsvarande andel. 

Uppföljning och rapportering 

Verksamheten ska årligen upprätta en verksamhetsberättelse med årsresultat samt tre 

kvartalsrapporter.  Av verksamhetsberättelsen ska framgå vårdutnyttjande och medelvårdtider för 

olika patientkategorier, bemanning, ekonomi och verksamhetens kvalitet. Kvartalsrapporterna ska 

bestå av relevanta nyckeltal för som möjliggör god styrning och uppföljning av verksamheten. 

Verksamhetsberättelsen tillställs den politiska styrgruppen för närvård samt är en del av 

verksamhetsredovisningen till vårdstyrelsen i Region Uppsala och till socialnämnden i Kommunen. 

Utvärdering av verksamheten ska ske löpande. Utgångspunkten ska vara att gemensamt utveckla 

verksamheten för att stärka den nära vården till fördel för Östhammars kommuns innevånare. 

Utvärdering 

Utvärdering av verksamheten ska vara genomförd senast ett (1) år innan avtalets förlängning. 

Utgångspunkten ska vara att gemensamt utveckla verksamheten för att stärka den nära vården till 

fördel för Östhammars kommuns innevånare. 
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Avtalstid 

Detta avtal gäller från den 1 juli 2018 t.o.m. 30 juni 2021 och förlängs med ytterligare tre (3) år om 

inte avtalet sägs upp senast 12 månader före avtalets utgång. 

Tvist 

Tvist med anledning av detta avtal ska i första hand avgöras av den inrättade ledningsgruppen 

bestående av representanter från Kommunen och Region Uppsala. Kan inte överenskommelse nås 

där hänskjuts frågan till huvudmännen för avgörande. 

Utväxling av avtal 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit varsitt. 

---------------------------------------  -------------------------------------------- 

Malena Ranch  Jacob Spangenberg 

Vårdstyrelsens ordförande   Kommunstyrelsens ordförande 

Region Uppsala Östhammars kommun 
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Bilaga 1 

Gemensamma utvecklingsområden perioden 2018-2020 
I samband med att ett nytt avtal upprättas föreligger behov av att peka ut gemensamma 

utvecklingsområden för närvårdsenheten. Utöver ordinarie verksamhetsutveckling som sker inom 

ramen för närvårdssamverkan pekas vissa specifika områden ut som bilaga till avtal för 

närvårdsenheten. 

Hemtagarteam 

Verka för att kommunens hemtagarteam, där det utifrån geografiska förutsättningar finns 

samordningsvinster, samlokaliseras på närvårdsenheten. Denna verksamhet blir direkt underställd 

chefen för närvårdsenheten. Hemtagarteam består av sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut 

samt undersköterskor. Uppdraget är att säkerställa trygg hemgång vid utskrivning från slutenvården 

inom Östhammars tätort. Övriga tätorters behov av trygg hemgång inom sitt geografiska område 

ansvarar socialförvaltningens enheter för.   

Distansöverbryggande teknik 

Närvårdsenhetens ledningsgrupp ansvarar för att utveckla arbetsmetoder med ny 

distansöverbryggande teknik i syfte att säkerställa tillgången på specialistkompetens. Arbetsmetoden 

ska också kunna användas för att stödja vårdpersonal i det operativa arbetet hemma hos 

brukare/patient. 

Anpassning av verksamheten 

Succesivt som att den nära vården utvecklas och hemtagarteam upprättas ska platsantalet på 

närvårdsenheten anpassas efter verksamhetens behov. Beläggningsgraden bör ligga mellan 80-90%. 

Bilaga 1, SN § 95/2018 
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Taxa för  
Alkohollagen, tobakslagen, 
lagen om elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare samt  
lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel  
i Östhammars kommun 
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Inledande bestämmelser 
  
1§  Denna taxa gäller avgifter för Östhammars kommuns kostnader för avgifts- och 

anmälningsskyldiga verksamheter som har/ansöker om serveringstillstånd, bedriver 
försäljning av tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare, folköl och/eller bedriver 
handel med vissa receptfria läkemedel till konsument eller (alkohollagen 8 kap 10 
§, tobakslagen 19b §, lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare §§ 5 och 46, lagen om detaljhandel med vissa receptfria 
läkemedel 17 §). 

2 §  Ansökningsavgiften för samtliga kategorier av serveringstillstånd skall vara betalda 
innan tillståndsärendet prövas, ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan 
skulle avslås.  

3 §  Fast och rörlig årlig avgift omfattar kalenderår och tas ut i förskott.  

Den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten 
påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat 
kalenderår.  

Den årliga fasta och rörliga tillsynsavgiften ska betalas av den som äger eller 
innehar verksamheten vid kalenderårets början. 

4§ Taxan indexjusteras årligen ”Prisindex för kommunal verksamhet” (PKV),  
 från och med år 2018. 

5 § Nystartad (ej övertagande) verksamhet faktureras fast avgift samt tillsynsavgift 
baserad på inlämnad budget och tillsynsavgift anpassad till den kalendertid som 
återstår.  

6 § Förhöjd fast avgift betalas när tillståndshavaren har en serveringstid utanför den 
normala tiden. Normaltid anses vara 11-01 inomhus och 11-22 på uteservering. 

7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med 
kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för 
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i 
ärendet samt föredragning och beslut.  

8 § Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen 
timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra offentliga kontroller som utförs 
vardagar mellan klockan 19:00 och 07:00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, 
påskafton, trettondagsafton, midsommar-afton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 
gånger ordinarie timavgift. 

9 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift 
enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas. Beslut om att sätta ned eller 
efterskänka avgiften för kommunens offentliga kontroll fattas av Bygg- och 
miljönämnden. 
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Avgift för ansökan av serveringstillstånd 

Enligt 8 kap. 10 § alkohollagen får kommunen ta ut avgift för prövning av ansökan om 
serveringstillstånd enligt grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Kommunen får även ta ut 
avgift för tillsyn enligt 9 kap. alkohollagen av den som har serveringstillstånd och av den som 
bedriver anmälningspliktig detaljhandel med servering av folköl.  

 Avgift 
Stadigvarande serveringstillstånd, allmänheten 10 000 kr 
Stadigvarande serveringstillstånd, slutet sällskap 2 400 kr 
Tillfälligt serveringstillstånd, allmänheten 6 000 kr 
Tillfälligt serveringstillstånd, slutet sällskap 500 kr  

+ 500 kr/tillfälle 
Utvidgade eller ändring av stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten och slutet sällskap 

5 000 kr 

Ansökan om eller ändring av uteservering 5 000 kr 
Stadigvarande cateringtillstånd, slutet sällskap 5 000 kr 
Utvidgning av serveringstillstånd med cateringtillstånd 5 000 kr 
Ansökan om gemensam serveringsyta, allmänhet 5 000 kr 
Anmälan om egenkryddat brännvin 1 000 kr 
Kunskapsprovskrivning, första gången 1 500 kr 
Kunskapsprovskrivning, andra gången 1 500 kr 
Kunskapsprovskrivning, tredje gången 1 500 kr 
Tillfälligt tillstånd för provsmakning 1 000 kr 
Stadigvarande tillstånd för provsmakning 5 000 kr 
Mindre förändring i bolaget, t.ex. byte av bolagsnamn 3 000 kr 
Ändring av delägare i bolag mindre än 50 % 5 000 kr 
Ändring av delägare i bolag 50% eller över 8 000 kr 
Pausservering per tillstånd 1000 kr 
 
 

Årlig fast och rörlig tillsynsavgift vid försäljning av alkohol 

Fast avgift, stadigvarande tillstånd  Avgift 
Fast avgift utöver normaltider (11-01 inne, 11-22 ute) 2 400 kr 
Anmälan av serveringsansvariga (årliga) 500 kr 
 

 Avgiftsklass Rörlig avgift, baserad på årlig omsättning av 
alkoholdrycker, räknat i kronor 

Avgift  

1 1 - 150 000 2 000 kr 
2 150 001 - 250 000 3 000 kr 
3 250 001 - 500 000 8 000 kr 
4 500 001 - 750 000 11 000 kr 
5 750 001 - 1 000 000  11 000 kr 
6 1 000 001 - 2 000 000 13 000 kr 
7 2 000 001 - 3 000 000 15 000 kr 
8 3 000 001 - 17 000 kr 
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Påminnelseavgift för utebliven restaurangrapport 
 
En verksamhetsutövare som inte lämnar restaurangrapport inom föreskriven tid åläggs betala 
påminnelseavgift, lämnas inte rapporten efter första påminnelsen debiteras ytterligare en 
påminnelseavgift. Om restaurangrapport fortfarande inte lämnas in debiteras verksamhetsutövaren 
högsta årliga avgift (fast + rörlig). 
 
Påminnelseavgift 1 500 kr 
Påminnelseavgift 2 1 000 kr 
Påminnelseavgift 3 19 400 kr 
 
 

Försäljning av folköl, tobaksvaror och receptfria läkemedel 

Den som bedriver anmälningspliktig försäljning av folköl, tobaksvaror, e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare och/eller receptfria läkemedel ska betala en årlig tillsynsavgift 
(kontrollavgift). 

           Avgift 
Försäljning av antingen folköl, tobak, e-cigaretter eller receptfria 
läkemedel. 

2 000 kr 

Försäljning av två av ovanstående varuslag 3 000 kr 
Försäljning av folköl, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel 3 500 kr 
 
 

Avgift för extra tillsyn 

Vid extra tillsyn tas en timavgift ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid. Med kontrolltid 
avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av 
ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, tillsyner, revisioner, 
provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. 

Timtaxa 1 300 kr 
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1. Inledning 

För att lyckas i vårt uppdrag nu och i framtiden behöver vi arbeta proaktivt och säkerställa vår 
förmåga till anpassning. Vi har en komplex verksamhet som styrs av skiftande behov i samhället, 
skiftande demografi bland våra invånare samt att utvecklingen över tid innebär att nya 
arbetsuppgifter tillkommer och andra försvinner. Allt detta påverkar vårt behov av personal och 
kompetens och vi måste ligga steget före eftersom kompetens tar tid att bygga upp. Redan idag 
måste vi analysera morgondagens behov för att nå våra mål. 
 
För att kunna vara proaktiva måste vi ha god förståelse för vårt uppdrag, god kunskap om våra 
övergripande mål samt att vi måste hålla god uppsikt över trender och förändringar i omvärlden. Att 
arbeta strukturerat med kompetensförsörjning innebär att reflektera över hur vi ska använda våra 
resurser och var vi ska fokusera våra insatser. 
 
Med stöd av ARUBA-modellen kan arbetet göras strukturerat. ARUBA är en akronym som står för: 
 

 Attrahera medarbetare med rätt kompetens 

 Rekrytera medarbetare som matchar nuvarande och framtida kompetenskrav 

 Utveckla befintliga medarbetare och ledare så att de klarar dagens arbetsuppgifter och 
morgondagens utmaningar 

 Behålla verksamhetskritiska talanger och nyckelpersoner 

 Avveckla medarbetare som inte längre kan eller vill bidra 
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Östhammars kommuns vision att vara Världens bästa lokalsamhälle är nedbruten i fyra mål: att vara 
en attraktiv och växande kommun med hållbara lösningar för tillväxt där alla medborgare ges goda 
förutsättningar för framtiden genom lärande. En öppen kommun som uppfattas som inkluderande 
och inbjudande. 
 
I denna strategi kartlägger vi de olika faktorer som påverkar förutsättningarna att genomföra vårt 
uppdrag, vi analyserar nuläget och försöker reda ut var vi behöver lägga vårt fokus de närmaste åren. 
Vi betonar också vikten av samtliga medarbetares engagemang för att tillsammans lyckas med 
uppgiften.  

2. Vår strategiska kompetensförsörjningsprocess 

Syftet med denna kommunövergripande kompetensförsörjningsstrategi är att öka vår beredskap och 
förmåga att hantera omvärldens förändrade krav och förväntningar samt att skapa förutsättningar 
för en lärande organisation.  
 
Strategin ska leda till att kompetensförsörjningsplaner årligen arbetas fram på förvaltningsnivå. 
Planerna ska innehålla prognos av kompetensbehov, analys av kompetensgap, mätbara åtgärder för 
att motverka gapet samt uppgift om ansvarig för genomförande och uppföljning. Lednings- och 
verksamhetsstöd tillhandahåller en mall för hur planen skrivs samt stöd för hur prognosarbetet 
genomförs. 
 
Gapet mellan befintlig kompetens och framtida behov måste ligga till grund för prioriterade 
satsningar och vara en naturlig del av vår verksamhetsplanering. Rapportering av prognos och 
åtgärder sker årligen inom ramen för personalekonomisk redovisning i kommunens årsredovisning. 

2.1 Centrala begrepp och definitioner 

Kompetens består av kunskap förvärvad genom studier och erfarenhet i kombination med förmåga 
att omsätta mina kunskaper i praktiken och i samspel med min omgivning samt viljan att använda 
min kunskap och förmåga för organisationens bästa. 
När man talar om kompetens förskjuts trenden allt mer mot personliga förmågor och beteenden 
samt mot organisationens värdegrund som kontrast mot enbart kunskap. 

 
Kompetensförsörjning är en sammanfattande benämning på planering och åtgärder som syftar till 
att tillgodose behovet av arbetskraft, såväl kvalitativt som kvantitativt. 
 
Kompetensinventering innebär att kartlägga en individs eller en grupps befintliga kompetens.  
 
Kompetensgap är skillnaden mellan kompetensbehov och befintlig kompetens. 
 
Kompetensförsörjningsplan är en aktivitetsplan som specificerar vilken kompetens som behöver 
attraheras, rekryteras, utvecklas, engageras, behållas eller avvecklas för att uppfylla verksamhetens 
mål. I planen framgår vem som ansvarar för aktiviteterna och när dessa ska ske. 
 
Kompetensutveckling omfattar olika former av lärande och aktiviteter som ökar kompetensen hos 
medarbetaren, gruppen och organisationen.  
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2.2 Roll- och ansvarfördelning 

I detta avsnitt presenteras vem som ansvarar för vad i kommunens strategiska 
kompetensförsörjningsarbete på årlig basis. 

2.2.1 Politiker  

Kommunstyrelsen beslutar om kompetensförsörjningsstrategin och har ansvar för de 
strategiområden och målsättningar som är fastställda inom kompetensförsörjningsområdet.  

2.2.2 Ledningsgruppen  

Den kommunövergripande ledningsgruppen ska behandla strategiska kompetensförsörjningsfrågor 
på en kommunövergripande nivå. Ledningsgruppen har mandat att ta ställning i strategiska beslut 
som behöver fattas i samband med utförandet av de åtgärder/aktiviteter som 
kompetensförsörjningsstrategin kommer att leda till. 

2.2.3 Förvaltningschefer 

Respektive förvaltningschef har det övergripande ansvaret för förvaltningens 
kompetensförsörjningsprocess. Förvaltningschefen ansvarar för att driva 
kompetensförsörjningsarbetet. Förvaltningen tar fram en kompetensförsörjningsplan utifrån 
kompetensförsörjningsstrategin och de stöddokument som är framtagna för ändamålet. 
Förvaltningschefen ansvarar för att skapa förutsättningar för cheferna att aktivt driva det arbete som 
fastställs i förvaltningens kompetensförsörjningsplan. 

2.2.4 Chefer 

Kommunens chefer förser förvaltningscheferna med inventering av framtida kompetensbehov inom 
den egna enheten/avdelningen, inventering av befintlig kompetens samt det kompetensgap som 
uppstår. Cheferna har även ansvar för att genomföra de åtgärder som beslutats i förvaltningens 
kompetensförsörjningsplan samt att säkerställa att enhetens/avdelningens medarbetare har den 
kompetens som krävs för att lösa de arbetsuppgifter som förväntas av dem. 

2.2.5 Medarbetare 

Medarbetarna är delaktiga i dialogen av verksamhetens uppdrag och vilka utmaningar och 
förändringar som den står inför, samt vilken kompetens som kan komma att krävas för att bemöta 
dessa. Medarbetarna ska även ges förutsättningar för att förstå sambandet mellan verksamhetens 
uppdrag och de aktiviteter som beslutas om i förvaltningens kompetensförsörjningsplan.  

2.2.6 Kommunstyrelsens förvaltning 

Kommunstyrelsens förvaltning fungerar som en stödfunktion till övriga förvaltningar i det strategiska 
arbetet med kommunens kompetensförsörjning. Lednings- och verksamhetsstöd tar fram ett 
stöddokument för kompetensförsörjningsplanens utformning samt ger konsultativt stöd i 
prognosarbetet. Inför det årliga budgetarbetet sammanställer Lednings- och verksamhetsstöd 
förvaltningarnas årliga kompetensförsörjningsplaner för att få en helhetsbild över kommunens 
åtgärder. Man skriver också en handlingsplan med förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner 
som grund, för att fånga upp vilket stöd förvaltningarna behöver i sitt arbete att trygga den framtida 
kompetensförsörjningen. Kommunstyrelsens förvaltning har, i tät dialog med de övriga 
förvaltningarna, mandat att ta fram internt och externt kommunövergripande 
kommunikationsmaterial samt att besluta om vilka kommunikationskanaler som ska användas i 
marknadsföringen av Östhammars kommun som arbetsgivare. 
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3. Prognos utifrån olika perspektiv 

Kraven på anpassning kommer från flera håll. Ny lagstiftning, nya förväntningar på den service vi 
tillhandahåller, teknisk utveckling som ställer andra krav på utbildning och även leder till nya 
arbetssätt, nya generationer som ställer andra krav på oss som arbetsgivare än vi är vana vid. 
 
Samtidigt som vi måste bemöta dessa nya krav och förväntningar medför pensionsavgångar och 
demografiska förändringar att vi får personalbrist inom flera av våra verksamhetsområden.  

3.1 Omvärldsperspektiv 

3.1.1 De nya generationerna 

KPMG konstaterar att arbetsgivarna i dag står inför en unik utmaning då inte mindre än fem olika 
generationer är aktiva på arbetsmarknaden samtidigt. Då generationerna skiljer sig åt vad gäller 
förväntningar och behov måste dagens beslutsfattare från de äldre generationerna ta till sig de yngre 
generationernas synsätt för att lyckas dra till sig, utveckla och behålla kompetens i framtiden. Den 
framtiden är redan här. 
 
Ungdomsbarometerns undersökning Workforce2020, visar bland annat att millenniegenerationen 
(födda på 80- och 90-talet) väljer både jobb och karriär utifrån sina intressen och inte främst utifrån 
lön eller status. Det anses vara helt ute att jobba mycket – istället är det livskarriär som gäller. 
Livsbalans och arbetsglädje är eftertraktat, snarare än statusmarkörer. Här förekommer vissa 
skillnader i preferenser mellan könen, då unga män värderar hög lön högre än vad unga kvinnor gör. 
När vi diskuterar lön får vi även beakta skillnaden mellan hög lön (som i höglöneyrken) och 
konkurrenskraftig lön (som rättvis lön för det jobb man utför). 
 
De har också helt andra krav på sina chefer än tidigare generationer. Som chef förväntas man ge 
kontinuerlig feedback, utöva ett gott ledarskap och behandla medarbetarna rättvist. Man talar om en 
gamifiering där de unga genom spelkulturen vant sig vid omedelbar feedback. Medarbetarsamtal en 
gång per år ger inte den injektion de behöver.  
 
Då de inte söker status utan värderar fritid och livsbalans mer innebär det också att de inte har något 
större intresse för att bli chef. Chefsrollen är inte attraktiv som den ser ut idag, med oro för stress 
och övertid. 
 
30 procent anser att flexibla arbetstider är viktigt och en av fem vill kunna träna på arbetstid. Enbart 
fyra procent värderar arbetet högre än fritiden. En del kan tänka sig att byta lön mot mer semester. 
Det är dags att se över belöningssystemen och titta på vad dagens attraktiva arbetsgivare erbjuder. 
De fokuserar mer på de sociala aspekterna av jobbet, hur de kan hjälpa individen att utvecklas och få 
ihop sitt livspussel. De goda exemplen här är Volvo, Spotify och IKEA samt Facebook och Google. 
 
Trygghet är en annan viktig faktor. Nio av tio vill ha en fast anställning för att kunna planera för 
framtiden och ta sig in på bostadsmarknaden. 
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Millenniegenerationen är också värderingsstyrda och vill jobba för en arbetsgivare som har sunda 
värderingar och medarbetarna vill se samhällsnyttan i sitt arbete. Det gör att organisationskulturen, 
det vill säga de värderingar, attityder och beteenden som råder i organisationen är väldigt viktiga för 
dem. Medarbetare som identifierar sig med kulturen har också högre benägenhet att stanna kvar i 
organisationen. Generationen har även ett stort miljötänk och förväntar sig även att arbetsgivaren 
ska ha det. Medan generation Y/millenniegenerationen växte upp med internet, växer generation Z 
(födda år 2000 och framåt) även upp med sociala medier. De yngre generationerna är van att vara 
ständigt uppkopplade och det är där vi kan förväntas nå dem. 
 
En tydlig trend är att de unga talangerna i allt högre grad vill jobba för chefer och ledare som kan 
utveckla dem, samtidigt visar det sig att inte fullt så många själva vill bli chefer. Den stora 
utmaningen är att ju färre människor som vill bli chefer desto färre chefer finns det att välja på. Ett 
glapp skapas vilket i förlängningen kan leda till ledarbrist.  
 
Högskole- och universitetstudenter föredrar specifikt att höra om potentiella framtida arbetsgivare 
genom de medarbetare som arbetar inom organisationen, organisationens hemsida eller från egna 
tidigare erfarenheter, exempelvis som praktikant. Man värdesätter den personliga kontakten där 
man har möjlighet att lära sig mer om organisationen man är intresserad av. Den egna hemsidan, 
presentationer på universitet och deltagande vid arbetsmarknadsdagar är de tre mest effektiva 
kommunikationskanalerna när man vill nå ut till studenter som inte känner till organisationen sedan 
tidigare. 

3.1.2 Ungas uppfattning om välfärdens yrken 

 
 Offentlig sektor förknippas med 

1 Möjlighet att få ”göra skillnad” och hjälpa andra 

2 Möjlighet att få träffa mycket människor i arbetet 

3 Trevliga kollegor och bra stämning på arbetsplatsen 

4 Trygg och säker anställning 

5 Jämställdhet och mångfald 

6 Schyssta arbetsvillkor och andra förmåner 

7 Balans mellan arbete och fritid/familj 

 Offentlig sektor förknippas inte med 

1 Arbetsgivare som har hög status 

2 Flexibla arbetstider/möjlighet att arbeta hemifrån 

3 Möjlighet att känna sig stolt över sin arbetsgivare 

4 Goda karriär- och utvecklingsmöjligheter 

5 Bra chefer och ledarskap 

6 
Möjligheter till internutbildning/ 
kompetensutveckling 

7 Hög lön 

 Viktigt för dagens unga vid val av yrke 

1 Trevliga kollegor/bra stämning på arbetsplatsen 

2 Hög lön 

3 Bra arbetsmiljö 

4 
Att jag får ”göra skillnad” och hjälpa andra genom 
mitt arbete 

5 Trygg/säker anställning – att jag kan arbeta där länge 

6 Goda karriär- och utvecklingsmöjligheter 

7 Balans mellan arbete och familj/fritid 

 
Vilka egenskaper som påverkar ungas val av yrke och arbetsgivare varierar mellan könen. Unga 
kvinnor värderar ”göra skillnad” och ”balans mellan arbete och familj/fritid” samt ”trevliga kollegor 
och bra stämning” betydligt högre än männen. De unga männen anser i sin tur att hög lön är viktigare 

SKL har genomfört en undersökning för att 
kartlägga ungas uppfattning om välfärdens 
yrken. 
 
60 procent av de tillfrågade vill eller kan 
tänka sig att arbeta inom offentlig sektor. 
 
Intresset för välfärdsbranscherna ökar med 
åldern. 20–24-åringar är mer positiva än 
15–19-åringar. 
 
Här presenteras i rangordning vad unga 
personer förknippar respektive inte 
förknippar offentlig sektor med samt vad 
som är viktigt för dem i val av yrke. 
 
Den generationsväxling som vi står inför 
gör unga till en viktig målgrupp när nya 
medarbetare ska anställas. Därför är det 
viktigt att ta reda på vad vi kan göra för att 
bli mer attraktiv arbetsgivare för dem. 
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än de unga kvinnorna gör. Könskillnaden återfinns också i de mer specifika svaren om synen på olika 
branscher. Mer än varannan kvinna kan tänka sig ett jobb inom skolan/förskolan, jämfört med en 
tredjedel av männen. Ungefär samma fördelning (47 respektive 33 procent) ser vi bland de som kan 
tänka sig ett jobb i hälso- och sjukvården. Ännu större är könsskillnaderna när det gäller 
socialtjänst/äldreomsorg. Dubbelt så många unga kvinnor som män kan tänka sig ett jobb inom 
socialtjänsten. 
 
Vissa av de faktorer som ungdomar beskriver som viktiga vid val av yrke och arbetsgivare stämmer 
väl överens med hur de ser på sektorn och de jobb som finns här. Andra faktorer som anses viktiga, 
förknippas inte alls med välfärdssektorn och välfärdsjobben. De tre viktigaste exemplen är hög lön, 
bra arbetsmiljö samt goda karriär- och utvecklingsmöjligheter. För att lyckas attrahera nya 
medarbetare och få flera att söka sig till välfärdsjobben i vår kommun behöver vi ta till oss denna 
kunskap.  

3.1.3 Bristyrken i länet 

Arbetsmarknaden i Uppsala län förväntas gå fortsatt bra med ökad sysselsättning och fortsatt låg 
arbetslöshet enligt Arbetsförmedlingens prognos inför 2018. Inom de offentliga verksamheterna 
finns stora behov inom skola, vård och omsorg då omfattande pensionsavgångar väntas ske de 
närmaste åren.  
 
De främsta bristyrkena inom länet är förskollärare, grundskollärare, sjuksköterskor, undersköterskor, 
fysioterapeuter, hemtjänst och äldreomsorg. Vi känner även av brist på arbetsterapeuter. Man 
förväntar en särskilt stor brist på gymnasialt vård- och omsorgsutbildade där dagens 
utbildningsvolym inte beräknas räcka till för att möta den stora efterfrågeökningen inom 
äldreomsorgen. 

3.2 Invånar- och brukarperspektiv  

3.2.1 Barn och utbildning 

Att svenska elever måste få lära sig grunderna i programmering redan i grundskolan är ett argument 
som under lång tid har förts fram från arbetsgivarhåll. Både enskilda arbetsgivare och 
arbetsgivarorganisationer har ur ett kompetensförsörjningsperspektiv efterfrågat en förändring av 
undervisningen, gärna med programmering som ett eget ämne. Så blev det till slut inte, men 
programmeringen blir däremot ett inslag i både tekniken och matematiken från och med 
höstterminen 2018, vilket ställer nya krav på kompetensutveckling av befintliga lärare. 
 
En större inverkan på vår kompetensförsörjning har regeringens beslut om ny timplan som innebär 
att vi från 2019 ska utöka antalet undervisningstimmar i ämnena matematik och idrott. Det ger att vi 
måste anställa fler lärare inom de ämnena.  

3.2.2 Vård och omsorg 

Fler äldre som dessutom lever längre är ett faktum som många kommuner har att förhålla sig till 
enligt Vårdföretagarna Almega i deras rapport Fem framtidsutmaningar inom äldreomsorgen. Att 
medellivslängden ökar är positivt och förhoppningen är att vi också blir friskare och kommer att 
kunna bo hemma längre. Svårigheten ligger till stor del i att förutse hur stort behovet av särskilt 
boende och hemtjänst faktiskt kommer att bli. 
 
En trend som det talats mycket om är 40-talisterna som förväntas ställa höga krav på äldreomsorgen. 
Intervjuer bland kommunala omsorgschefer i Sverige visar att de ökade kraven snarare kommer att 
riktas mot hemtjänsten just för att våra äldre blir friskare och bor hemma längre. Man tror att denna 
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grupp kommer att ställa krav på ökad delaktighet i utförandet där de äldre får större påverkan på 
innehållet i de timmar de får samt hur insatserna fördelas över dygnets timmar.  
 
Efterfrågan på personal inom äldreomsorgen beräknas dock öka efter 2020 när den mer 
vårdbehövande åldersgruppen bestående av personer 80 år och äldre börjar växa mer än tidigare 
(SCB, Vård- och omsorgsutbildade – idag och i framtiden). 
 
Samtidigt som allt större grupper kommer att behöva vård- och omsorg har intresset för utbildningen 
minskat och flera studier visar på att bristen på personer med vård- och omsorgsutbildning kommer 
att minska ytterligare. Ännu en utmaning är att en stor andel av dem som har vård- och 
omsorgsutbildning som högsta utbildning inte deltar i arbetskraften. Av dem som faktiskt arbetar är 
en stor andel inte sysselsatta i yrket, något som är extra tydligt bland de män som har vård- och 
omsorgsutbildning. 
Av de sysselsatta med vård- och omsorgsutbildning är 15 % födda i ett annat land (SCB, Vård- och 
omsorgsutbildade – idag och i framtiden). Detta är en personalkategori som ökat med tiden och det 
är viktigt att ta tillvara på den kompetens som finns bland de människor som invandrar och hjälpa 
dem att snabbt komma i sysselsättning. 
 
Vi bör skapa förutsättningar för de äldre att bo hemma så länge som möjligt. Äldres bostad är därför 
en strategiskt viktig fråga. Vi bör locka äldre att flytta till bättre lämpade boenden i god tid och de 
kategoriboenden som byggs måste paketeras så att de lockar även friska äldre. Ett sätt kan vara att 
fokusera på det sociala livet kring bostaden. Paketera seniorboenden så att man kan lyfta fram 
gemenskap och social samhörighet. Vi har mycket att vinna på att upplysa de äldre om vikten av att 
byta sitt boende i tid så att man kan bo kvar hemma längre och få ökad livskvalitet. 
 
Välfärdsteknologin inom äldreomsorgen är en förutsättning för att höja livskvaliteten och 
effektivisera verksamheten. De flesta kommuner har börjat införa digitala lösningar för de anställda 
att dokumentera och tidrapportera på mobila enheter, men det finns mer att göra även för brukarna 
som kan ge kostnadsbesparingar, frigjorda resurser och ökad patientsäkerhet. 
 
Äldreomsorgen har en utmaning i att attrahera kompetent personal. Den främsta förklaringen till 
varför ett yrkesliv inom äldreomsorgen inte anses attraktivt är att det sedan längre haft ett negativt 
rykte med dåliga arbetstider, slitsamma arbeten och låga löner. Att förändra bilden av 
äldreomsorgen är en central fråga. Som ett exempel är uppfattningen att sjukhusen är en mer 
attraktiv arbetsplats än äldreomsorgen en kommunikativ miss. Hemtjänsten är den plats som kräver 
störst kompetens bland undersköterskorna och erbjuder det största ansvaret, men ändå har lägst 
status. Specialiseringar inom olika sjukdomar, nutrition, hälsa, digitala hjälpmedel etc. skapar nya 
karriärvägar. 

3.2.3 Bostadsbyggande 

För att kunna attrahera kompetens från andra delar av regionen och landet samt för att behålla våra 
unga i kommunen måste det finnas tillgång av bostäder. Vi har en medelålder i kommunen som 
närmar sig 45 år och att behålla de unga inom kommunen är inte bara viktigt för 
kompetensförsörjningen, men också för att få en sund ekonomi där vi är tillräckligt många 
skattebetalare som försörjer den växande andelen äldre i kommunen. 
 
Idag har vi en obalans inom bostadsbeståndet då det finns lediga bostäder och tomter i Hargshamn 
och andra platser i kommunen där vi inte upplever efterfrågan, medan det på orter där efterfrågan är 
hög (Alunda, Östhammar och Öregrund) är helt slut på tomter och kötiden för en hyresrätt är allt 
mellan två och fyra år beroende på storlek. 
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 Vi ser främst behov av hyresrätter och bostadsrätter i storleken 1-2 rum och kök för våra ungdomar 
samt äganderätter i storleken 4-5 rum och kök för familjer.  
 
Under 2018 kommer det byggas 190-200 bostäder (hyresrätter, bostadsrätter, småhus, 
specialbostäder samt fritidshus). Under 2019 planeras för ytterligare drygt 200 bostäder. En satsning 
jämfört med 2016 då siffran var 66 bostäder. 

 
Sedan årsskiftet 2017/2018 har man på stiftelsen Östhammarshem, kommunens främsta 
lägenhetsuthyrare, gjort det möjligt för 16-åringar att ställa sig i bostadskön med en förhoppning att 
unga väljer att bo kvar.  

3.2.4 Arbetsmarknaden 

Vi har en historik av låg arbetslöshet relaterat till andra kommuner och den trenden ser inte ut att 
avta. 2017 års statistik visar tvärtom att arbetslösheten i Östhammars kommun sjunker medan 
arbetslösheten i regionens övriga kommuner stiger. 
 
 

 
     Källa: Kolada Kommunrapport 1 

 
Det betyder att vi behöver locka kompetens till oss från övriga delar av regionen samt andra 
regioner. Bor man i en region som ligger utanför pendlingsavstånd och man alltså behöver flytta hit 
krävs inte bara möjligheter till nytt boende, men även att medföljande har en möjlighet att få jobb i 
regionen. Sedan 2014/2015 har antalet vakanser inom regionen ökat markant med en högsta nivå 
under andra kvartalet 2016. Vid samma tid 2017 tangerade vi nästan den höga nivån med 4 500 
vakanser.  
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    Lediga jobb i Uppsalaregionen 

 
       Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 
 

3.2.5 Pendling 

 
     Förvärvsarbetandes pendling 2016 (2015) 
 

Pendling Antal 

Bor och arbetar i kommunen 7 455 

Bor i kommunen och pendlar ut 3 261 (3 126) 

Bor i annan kommun och pendlar in 2 340 (2 290) 

Pendlingsnetto -921 (-836) 

       Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 

 
 
 
 

Antalet personer som bor i kommunen och 
pendlar till jobb i andra kommuner ökade 
mellan 2015 och 2016. Även antalet personer 
som pendlar in till oss för att arbeta ökade, 
men pendlingsnettot är till vår nackdel med 
en ökning av 85 personer under samma 
period. Utbyggnaden av 288:an underlättar 
pendlingen i båda riktningar och kan antas 
påverka detta förhållande i framtida 
mätningar.  
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3.3 Externt perspektiv  

3.3.1 Befolkningsutveckling 

Invånarantalet i Östhammars kommun har legat förhållandevis stabilt sedan år 2000 med undantag 
för 2016 som innebar en ökning då vi uppnådde ett invånarantal av 21 822 per 31 december 2016. 
Under 2016 föddes 220 barn medan antalet döda uppgick till 250. Befolkningsökningen förklaras 
istället av att antalet utflyttade minskade något från 1000 personer till knappt 900 personer samt att 
antalet inflyttade år 2016 nådde en ny toppnotering av 1200 personer.  
 
      Antal inflyttade respektive invandrade i kommunen under 2016: 

 
 

3.3.2 Åldersstruktur och utbildningsnivå 

 
      Åldersstrukturen i kommunen (procent) 
      2010    2016 

                      
       Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 

 
Medelåldern år 2016 var 44,7 år vilket är något högre än rikssnittet på 41,2 år. 
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      Utbildningsnivån i kommunen (procent) 
      2010    2016 

       
       Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 

 
Av invånarna från 16 år och uppåt har 42,7 procent gymnasial utbildning medan 20,7 procent har 
eftergymnasial utbildning. Utbildningsnivån ligger något lägre än rikssnittet.  

3.4 Internt perspektiv  

3.4.1 Demografi  

 
      Åldersstruktur Barn och utbildning per 2017-12-31 (antal) 

      
        Källa: HR Plus 
 
      Åldersstruktur Socialförvaltningen per 2017-12-31 (antal) 

      
        Källa: HR Plus 
 

680 anställda med en medelålder på 47 år 
och en övervikt av anställda i åldrarna 50 år 
och uppåt. Många pensionsavgångar redan 
under 2018, men framförallt från 2020 och 
de kommande 10 åren. 
Övervägande kvinnor inom förvaltningen; 
573 kvinnor och 107 män. 

730 anställda med en medelålder på 45 år. 
Merparten av de anställda i åldrarna 45-59 
år. Många pensionsavgångar är att vänta 
redan 2018, men framförallt från 2020 och 
de nästföljande 15 åren.  
Övervägande kvinnor inom förvaltningen; 
670 kvinnor och 60 män. 
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      Åldersstruktur Bygg och miljö per 2017-12-31 (antal) 

      
        Källa: HR Plus 

 
      Åldersstruktur Kultur och fritid per 2017-12-31 (antal) 

      
        Källa: HR Plus 

 
      Åldersstruktur Tekniska förvaltningen per 2017-12-31 (antal) 

      
        Källa: HR Plus 
 
      Åldersstruktur Kommunledningsförvaltningen per 2017-12-31 (antal) 

      
        Källa: HR Plus 
 

30 anställda med en medelålder på 37,5 år. 
Merparten av de anställda i åldrarna 25-45 
år.  
Övervägande kvinnor inom förvaltningen 
även om snedfördelningen inte är så 
uttalad; 20 kvinnor och 10 män. 
 

35 anställda med en medelålder på 48 år. 
Enstaka pensionsavgångar att vänta främst 
2020. 
Övervägande kvinnor inom förvaltningen 
även om snedfördelningen inte är så 
uttalad; 25 kvinnor och 10 män. 
 

150 anställda med en medelålder på 48 år. 
Pensionsavgångar att vänta redan 2022-
2023 och de närmaste 15 åren. 
Övervägande kvinnor inom förvaltningen; 
126 kvinnor och 24 män. 
 

145 anställda med en medelålder på 46 år. 
Pensionsavgångar att vänta redan 2018, 
men främst 2020 och de närmaste 10 åren. 
Övervägande kvinnor inom förvaltningen; 
104 kvinnor och 41 män. 
(Siffrorna är inklusive Kommunservice och 
de personer som har olika former av 
sysselsättningsbidrag i kommunen som 
helhet). 
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      Översikt beräknade pensionsavgångar (2017-12-31) 
 

Förvaltning 
Redan 

fyllda 65 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Totalt 
perioden 

Barn- och Utbildning 10 14 9 31 23 19 
 

22 128 

Socialförvaltningen 6 10 9 17 20 22 26 110 

Bygg och Miljö            1 1 

Kultur och Fritid 1 1   3   1 1 7 

Tekniska Förvaltningen  1 2 3 3 7 6 22 

Kommunlednings- 
Förvaltningen inkl. EAS 

1 4 3 6 2 1 4 21 

Totalt kommunen 18 30 23 60 48 50 60 289 

      Källa: HR Plus 

 
När vi tittar på pensionsavgångar utgår vi från pension vid 65 års ålder och enbart tillsvidareanställda. 
Översikten visar att det är främst två förvaltningar, Barn och utbildning samt Socialförvaltningen, 
som har stora pensionsavgångar att kompensera för de kommande åren. Nedan redovisas dessa mer 
i detalj. 
 
År 2022 och 2023 förväntar Tekniska förvaltningen totalt 13 pensionsavgångar. De utgörs främst av 
enstaka fall, med undantag av att två gruppledare och två fastighetsskötare förväntas gå i pension år 
2022 och två städare samt två ekonomibiträden förväntas pensioneras år 2023. År 2020 förväntar 
Kommunledningsförvaltningen sex pensionsavgångar, varav två arbetshandledare inom Enheten för 
Arbete och Sysselsättning och två assistenter inom övriga förvaltningen. Övriga pensionsavgångar är 
spridda över tid och verksamheter och har därför inte lika stor påverkan. 
 
Markerade fält i tabellerna nedan avser de år vi kan förvänta oss tre eller fler pensionsavgångar inom 
en och samma kategori. 
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      Beräknade pensionsavgångar per kategori Barn och Utbildning (2017-12-31) 
 

Kategori 
Redan 

fyllda 65 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Totalt 
perioden 

Barnskötare (oavsett utb.)  2 2 8 5 5 3 25 

Dagbarnvårdare       1 1 2 

Fritidspedagog    2    2 

Förskollärare 1 4 1 6 6 3 7 28 

Lågstadielärare  1   1 4   6 

Mellanstadielärare    1 1   2 

Lärare åk 1-7  1  2  2 3 8 

Lärare åk 4-9 1   1 1 1  4 

Speciallärare/specialpedagog 1  1   1  3 

Drama-/idrotts-/slöjd-
/hemkunskap-/bildlärare 

1 1  2   2 6 

Lärare elteknik   1     1 

Gymnasielärare ekonomi  1      1 

Lärare svenska andra språk    1   2 3 

Modersmålslärare      2  2 

Språklärare     1   1 

Lärare vuxenutbildning 1       1 

Studie- och yrkesvägledare 1  1     2 

Elevassistent    3   1 4 

Rektor 2    1   3 

Administratör/skol-   2  1 1  4 

Utbildningsledare   1     1 

Adjunkt     1 1 1 3 

Controller/ass  1      1 

IT-samordnare 1       1 

Vaktmästare  2  1   1 4 

Utredare  1      1 

Skolsköterska  1    1  2 

Bibliotekarie     1    1 

Barnomsorgshandläggare    1    1 

Kulturskolchef    1    1 

Studiesamordnare     1   1 

Ekonomihandläggare     1   1 

Webbredaktör       1 1 

Barn- och utbildningschef      1  1 

Totalt Barn- och Utbildning 10 14 9 31 23 19 22 128 

      Källa: HR Plus 
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      Beräknade pensionsavgångar per kategori Socialförvaltningen (2017-12-31) 
 

Kategori  
Redan 

fyllda 65 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Totalt 
perioden 

Boendeassistent/-stödjare 1 2 1 1  1 1 7 

Undersköterska 1 5 6 9 8 14 12 55 

Sjukgymnast 1       1 

Vårdbiträde 3 1  3 3 2 5 17 

Biståndshandläggare/boende-  1   1   2 

Städare/lokalvårdare   1 1    2 

Familjehemssekreterare   1     1 

Socialsekreterare/handläggare     3  2 5 

Personlig assistent    2 1 1  4 

Ekonomiadministratör    1    1 

Sjuksköterska     2 1 3 6 

Sjuksköterska MAS      1  1 

Larmansvarig     1   1 

Demensvårdsutvecklare       1 1 

Enhetschef      1  1 

Verksamhetschef     1  1 2 

Områdeschef      1  1 

Vård- och omsorgschef       1 1 

Totalt Socialförvaltningen 6 9 9 17 20 22 26 109 

      Källa: HR Plus 

 
Då de förväntade pensionsavgångarna inte ger oss hela bilden av antalet medarbetare vi behöver 
ersätta under kommande år följer vi även nyckeltalet personalomsättning som förutom pensioner 
även omfattar medarbetare som säger upp sig eller blir uppsagda av olika anledningar. Med hjälp av 
den siffran kan vi bättre förutsäga hur många personer vi behöver ersätta. 
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      Personalomsättning per förvaltning 
 

Förvaltning 2015 2016 2017 

Barn och utbildning 8 % 9 % 8 % 

Antal anställningar i början av året 636 653 645 

Antal som slutat under året 53 60 54 

Varav pensioner 24 21 18 

Antal anställningar i slutet av året 653 645 680 

Socialförvaltningen  12 % 12 % 12 % 

Antal anställningar i början av året 672 707 708 

Antal som slutat under året 85 85 89 

Varav pensioner 21 19 22 

Antal anställningar i slutet av året 707 708 730 

Bygg och miljö 13 % 29 % 13 % 

Antal anställningar i början av året 23 23 24 

Antal som slutat under året 3 7 4 

Varav pensioner 0 0 2 

Antal anställningar i slutet av året 23 24 30 

Kultur och fritid 10 % 19 % 14 % 

Antal anställningar i början av året 40 39 36 

Antal som slutat under året 4 7 5 

Varav pensioner 1 0 1 

Antal anställningar i slutet av året 39 36 35 

Tekniska förvaltningen  9 % 9 % 14 % 

Antal anställningar i början av året 164 163 159 

Antal som slutat under året 14 15 21 

Varav pensioner 7 10 5 

Antal anställningar i slutet av året 163 159 150 

Kommunledningsförvaltningen 8 % 3 % 12 % 

Antal anställningar i början av året 131 130 144 

Antal som slutat under året  10 5 18 

Varav pensioner 8 1 4 

Antal anställningar i slutet av året 130 144 145 

Totalt kommunen 10 % 10 % 11 % 

Antal anställningar i början av året 1666 1715 1716 

Antal som slutat under året 169 179 191 

Varav pensioner 63 51 52 

Antal anställningar i slutet av året 1715 1716 1770 

      Källa: HR Plus 

 
Vad gäller Barn- och utbildning ser vi att grupperna 0-4 år samt 5-14 ökat något under de senaste 
åren. Vi kan alltså förväntan oss ett utökat behov av barnomsorg och utbildningsplatser. Främsta 
utmaningen ser ut att bli barnskötare och förskollärare. 
 
För socialförvaltningens del kan vi konstatera att vi har en hög medelålder i kommunen och gruppen 
65-74 år är störst av alla åldergrupper. Vi kan alltså förvänta oss ett ökat behov av äldreomsorg och 
vård. Befolkningen ökar totalt sett vilket också bidrar till ökat behov av vård. Detta samtidigt som vi 
har många pensionsavgångar att vänta bland främst undersköterskor, men även vårdbiträden, i 
kombination med en relativt hög personalomsättning. Vår utmaning ser ut att bli som störst på tre-
fyra års sikt. 

3.4.2 Medarbetarundersökningen 2017 

Medarbetarenkäten som gjordes under 2017 visar att 80 procent av våra medarbetare är ganska eller 
mycket nöjda med sitt arbete och sin arbetssituation. Det finns förbättringspotential och de frågor 
där vi har störst potential att öka nöjdheten är konkurrenskraftig lön och bra inomhusklimat. Störst 

Personalomsättning är ett viktigt 
nyckeltal eftersom det är förknippat 
med en kostnad och även kan leda till 
underbemanning.  
 
Kostnaden för personalomsättning 
omfattar kostnaderna för rekrytering, 
introduktion, inskolning samt utbildning. 
Den största posten är generellt 
inskolningskostnaden, vilket innebär att 
kostnaden för personalomsättningen 
blir högre ju längre inskolningstiden är. 
 
Hög personalomsättning riskerar leda till 
underbemanning om det är en 
svårrekryterad bristkompetens vi 
förlorat. Underbemanning riskerar i sin 
tur att leda till kostsam övertid, ökade 
sjuktal, sämre kvalitet, försämrad 
arbetsmiljö och i förlängningen personal 
som säger upp sig. I den situationen har 
vi en negativ spiral som tar tid att vända.  
 
Viss personalomsättning anses sunt då 
man får in ny kunskap och nya tankesätt 
i verksamheten. 
 
Cirka 5-10 % i personalomsättning kan 
anses vara naturligt, men man får 
analysera från fall till fall. 
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förbättringspotential finns inom Socialförvaltningen och förutom frågorna ovan är beslut nära 
berörda en viktig fråga för förvaltningens anställda. De frågor som korrelerar starkast med 
medarbetarnas nöjdhet är bra känsla i magen, balans ansvar/befogenheter samt viktig del av 
verksamheten. 
 
Vi kan se i vår medarbetarenkät att liksom de nya generationerna anser även våra anställda att en 
konkurrenskraftig lön är en viktig faktor och att vi inte lever upp till deras förväntan. I en jämförelse 
med kommunerna i regionen ser vi att våra sjuksköterskor, vårdare och vårdbiträden ligger under 
medel och median. Detsamma gäller för våra förskollärare och grundskollärare. Här har vi stor 
potential att öka på vår attraktivitet.  
Att media ofta lyfter fram de låga lönerna inom välfärdsyrkena påverkar allmänhetens syn. Även om 
de faktiska förhållandena förändras till det bättre tar det tid att vända allmänhetens uppfattning av 
verkligheten/förändra en gammal sanning.  
 
Våra anställda upplever även utvecklings- och karriärmöjligheter som viktiga faktorer liksom de unga 
gör. Enkäten visar att kompetensutveckling är ännu ett område där vi har stor potential att öka vår 
attraktivitet då diskrepansen mellan hur viktigt det är för våra anställda och hur vi lever upp till det är 
stor. Nyckeltalsinstitutets Attraktiv Arbetsgivarindex (AVI) visar att vi har låg andel intern rekrytering, 
vilket kan tyda på att vi även här har en stor potential. 
   
Vad gäller arbetsmiljö ligger vi generellt sett bra till gällande psykosocial arbetsmiljö (god balans 
mellan jobb och fritid, goda relationer, trygghet på arbetsplatsen, att uppleva att man är en viktig del 
av verksamheten) enligt medarbetarenkäten. Upplevelsen av stress utgör dock ett undantag då 18,5 
procent på kommunnivå upplever stress. Det är främst inom grundskolan man upplever stress (25 
procent). Vad gäller fysisk arbetsmiljö är det återigen grundskolan tillsammans med förskolan som 
upplever dåligt inomhusklimat, hög ljudnivå och otillräckliga digitala verktyg (31,3 respektive 21 
procent). 
 
86 procent av våra medarbetare anger att de troligtvis arbetar kvar inom kommunen om ett år. Det 
är en sänkning med två procent sedan 2015. 

4. Olika vägar att nå framgång  

4.1 SKLs nio strategier 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sammanställt nio strategier för att möta 
rekryteringsutmaningen.  
 
4.1.1 Använd kompetens rätt 
Specificera vilka medarbetare som ska göra vad, med rätt person på rätt plats kan kommunen ge 
både en effektivare och bättre service till medborgarna. Om verksamheten förändras behöver 
rollerna ses över, det kan exempelvis innebära nya eller förändrade roller, mer specialisering eller 
ökade samarbeten. 

4.1.2 Bredda rekryteringen 

En större mångfald och jämnare könsfördelning bidrar till ökade rekryteringsmöjligheter. Det kan 
exempelvis handla om att ta tillvara på nyanländas kompetens, förändra synsättet kring vilken roll 
som passar vem utifrån kön och öppna upp för fler vägar in i arbete. 
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4.1.3 Låt fler jobba mer  

Kompetensbehovet kan minska om fler medarbetare erbjuds att jobba heltid eller får högre 
sysselsättningsgrad än den de har idag.  

4.1.4 Förläng arbetslivet  

Människor jobbar och lever allt längre, idag är etableringsåldern på arbetsmarknaden 26 år och 
medellivslängden 82 år. Fler kan därmed börja jobba tidigare och stanna kvar längre hos en 
arbetsgivare. Att främja en god arbetsmiljö, förbättra möjligheterna för unga att komma in på 
arbetsmarknaden och kompetensutveckla äldre medarbetare är några åtgärder som skapar 
förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. 

4.1.5 Visa på karriärmöjligheter  

Jobben kan bli mer attraktiva om medarbetarna får möjlighet att utveckla både sig själva och 
verksamheten. Se till att informera om de karriärvägar som finns idag och skapa även nya 
karriärmöjligheter efter behov. En karriärutveckling går inte alltid uppåt, intern rotation, 
chefsförberedande program, traineeprogram eller sidledes karriär är några ytterligare exempel. 

4.1.6 Skapa engagemang  

Ju större engagemang och inflytande medarbetare har desto större sannolikhet är det att de väljer 
att stanna kvar och fortsätta utvecklas inom organisationen. Medarbetare som får ta ansvar och som 
får vara med och påverka med sin kompetens bidrar i större uträckning till verksamhetens fortsatta 
utveckling och kan även vara en förebild för andra medarbetare. Att skapa möjligheter för dialog, 
kreativa miljöer, lärande och erfarenhetsutbyte rekommenderas. Närvarande chefer och 
regelbundna medarbetarsamtal är också en förutsättning för att skapa engagemang och arbetsglädje 
bland medarbetare. 

4.1.7 Utnyttja tekniken 

Digitaliseringen möjliggör en ökad kvalitet och effektivisering av välfärdtjänsterna som erbjuds till 
medborgare. Arbetsgivare uppmanas att omvärldsbevaka den tekniska utvecklingen, höja den 
tekniska kompetensen bland medarbetare och chefer, våga utnyttja den nya tekniken som finns och 
skapa strukturer för lärande. 

4.1.8 Marknadsför jobben 

Kommuner behöver förbättra marknadsföringen av arbetsgivarerbjudandet, bredden av de 
jobbmöjligheter som erbjuds, vad jobben innebär och vilka utbildningar som krävs. Knyt kontakt med 
potentiella medarbetare redan i skolåldern och erbjud möjlighet till sommarjobb eller praktikplats för 
att ge dem en inblick i verksamheten, vilket även kan leda till att de vill fortsätta jobba i kommunen 
längre fram. Närvara också vid arbetsmarknadsdagar, mässor eller andra aktiviteter på 
högskolor/universitet. Använd gärna medarbetarna som ambassadörer i marknadsföringen och 
anpassa valet av kommunikationskanaler utifrån var målgrupperna finns. 

4.1.9 Underlätta lönekarriär 

När det är hård konkurrens på arbetsmarknaden blir lönefrågan allt viktigare. Satsa på individuell 
lönesättning där duktiga medarbetare belönas för sina prestationer, lokal lönebildning, öka 
lönespridningen och säkerställ att cheferna är tydliga i lönesättningskriterierna gentemot 
medarbetarna. 
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4.2 Användning av sociala medier 

Användningen av sociala plattformar och nätverk fortsätter att öka och 81 procent av de svenska 
internetanvändarna besöker någon gång sociala medier. Det är 4 procentenheter fler jämfört med 
2016. Hela 56 procent använder sociala medier dagligen vilket är en fördubbling sedan 2010 då 28 
procent använde social media så pass ofta. Internetstiftelsen i Sverige (IIS) har i sin rapport 
Svenskarna och internet 2017 granskat svenska internetansvändares användning av sociala medier: 

4.2.1 Facebook 

Drygt hälften av de svenska internetanvändarna besöker Facebook dagligen, vilket gör kanalen till 
det största sociala nätverket i Sverige. Andelen som använder Facebook ökar i alla åldrar utom bland 
dem i åldersgruppen 12–15 år, vilket kan förklaras av att de yngsta aldrig börjar med Facebook. De 
flitigaste användarna hittar vi i åldersgruppen 16–25 år, med en daglig andel på 76 procent och 
denna åldersgrupp ser Facebook som en viktigare kanal för att ta del av allmän information och 
nyheter i jämförelse med traditionella kanaler så som dagstidningar, tv och radio. Andelen användare 
liksom andelen dagliga användare sjunker sedan med stigande ålder. Men det är ändå nära hälften 
av internetanvändarna över 75 år som använder Facebook och 25 procent gör det dagligen. 
 
När det gäller att delta i grupper på Facebook tycks åldern inte spela så stor roll. Upp till 55 års ålder 
så är det drygt två av tre användare som deltar i grupper på Facebook. På Facebook finns även 
möjligheten att sprida information om och anmäla sig till evenemang. I åldrarna 16–35 deltar sex av 
tio i evenemang skapade på Facebook. Det är betydligt vanligare bland stadsbor än bland de som bor 
på landsbygden att delta i evenemang skapade på Facebook (43 procent jämfört med 33 procent).  

4.2.2 Instagram 

Bland svenska internetanvändare är Instagram det näst största sociala nätverket. Även här ökar 
användningen och numera använder mer än hälften av alla internetanvändare Instagram och nästan 
en tredjedel gör det dagligen. Användningen har ökat i alla åldersgrupper och mest har den ökat 
bland de äldre internetanvändarna där det i några åldersgrupper till och med fördubblats på ett år. 
Bland de yngre åldersgrupperna är inte ökningen så stor vilket ju förklaras av att användningen redan 
nått höga nivåer.  

4.2.3 Snapchat 

Användningen av Snapchat fortsätter att öka och ökningstakten har stigit. Utslaget på alla 
internetanvändare är det en tredjedel som använder Snapchat någon gång och en femtedel som gör 
det dagligen. Även om användningen har ökat i alla åldrar så är det sällsynt med dagliga snapchattare 
över 35 år. Upp till 25 år är det däremot desto vanligare att hitta dagliga snapchattare.  

4.2.4 Linkedin 

30 procent av alla internetanvändare använder någon gång Linkedin och allt fler provar på att 
använda nätverket någon gång, men det har inte skett någon märkbar ökning av andelen som 
använder Linkedin varje månad eller oftare. Det är heller ingen tjänst som används dagligen. Det kan 
tyda på att många ser Linkedin som en tjänst för att lägga upp statisk information om sig själv, inte en 
tjänst för socialt utbyte. Nätverket riktar sig också till personer i arbetslivet.  

4.2.5 Twitter 

Var fjärde internetanvändare har någon gång använt Twitter. Ser man på utvecklingslinjen från år 
2011 och framåt ser man att användningen av Twitter ökade fram till 2014 men har sedan planat ut. 
Det är ungefär samma andel som använder Twitter dagligen, varje vecka och varje månad i år som 
under åren 2014–2016. Den åldersgrupp där det är mest vanligt att använda Twitter är bland de som 
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är 16–25 år. Där är det nästan hälften som använder Twitter och 16 procent som använder det 
dagligen. Det är betydligt vanligare bland stadsbor (29 procent) än bland de som bor i landsbygd (17 
procent) att använda Twitter.  

4.2.6 Youtube 

Youtube har länge varit en populär tjänst. Över 80 procent av internetanvändarna tittar någon gång 
och antalet ökar. Det dagliga användandet av Youtube ökar stadigt och nu är det mer än var fjärde av 
internetanvändarna som dagligen är på Youtube. Alla under 25 år använder tjänsten och en stor del 
gör det dagligen. Det är 86 procent av 12–15 åringarna som dagligen använder Youtube och 
ytterligare 13 procent som inte tittar dagligen men varje vecka. Det är vanligast att man tittar på 
instruktionsfilmer i 26–45 årsåldern och det är vanligast att titta på kursmaterial ju yngre man är. Att 
prenumerera på en Youtubekanal är något som hör de unga till. 78 procent av 12–15 åringarna gör 
det och 69 procent av 16–25 åringarna.  

4.2.7 Blogg 

Hälften av alla internetanvändare läser bloggar någon gång och en dryg fjärdedel läser bloggar varje 
månad eller oftare. Vanligast är det i åldrarna 26–35 år. 

5. Strategiska fokusområden och målsättningar 

Nedan presenteras vad vi betraktar som våra strategiska fokusområden – de områden vi utan 
fördröjning måste satsa på för att möta kommande utmaningar i kompetensförsörjningen. 
 
Samtliga mål är viktiga för att säkerställa att vi kan utföra vårt uppdrag även i framtiden, men ett mål 
kan göra större skillnad än de övriga förutsatt att vi satsar här och nu – vi måste maximera nyttan av 
kompetensen vi har hos oss. Det är även det mål där vi har bästa möjlighet att påverka utan att vara 
beroende av faktorer som ligger utanför vår kontroll. Det är också det mål som utan fördröjning ger 
avsedd effekt. 

5.1 Kartlägga och behålla 

5.1.1 Kartlägga 

För att kunna arbeta proaktivt med kompetensförsörjning och för att utveckla vår kompetens i rätt 
riktning behövs förutsättningar att kartlägga den kompetens vi har idag. I vårt nuvarande HR-system 
kan vi föra in information om de utbildningar våra medarbetare har genomgått, genom så kallade 
SUN-koder. Under 2019 kommer vi implementera ett nytt HR-system med ytterligare funktioner som 
kan underlätta analysen framöver och till dess får vi använda en enklare modell för att synliggöra 
vilken kompetens vi saknar. Stödmaterial för detta kommer att tas fram av Lednings- och 
verksamhetsstöd HR. 
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     Stöd för analys av kompetensgap 
 

Behovsanalys 
Vad är verksamhetens uppdrag och mål? 
Vilka utmaningar och förändringar står förvaltningens 
verksamhet inför? 

Kompetensbehov 

Vilken samlad kompetens behöver förvaltningen för att klara 
uppdraget samt för att nå verksamhetens mål? 
Vilken samlad kompetens behöver enheterna? 
Vilken individuell kompetens behöver medarbetarna? 

Befintlig kompetens 
Vilken samlad kompetens har förvaltningen idag? 
Vilken samlad kompetens har enheterna idag? 
Vilken individuell kompetens har medarbetarna idag? 

Kompetensgap 
Vad är skillnaden mellan förvaltningens kompetensbehov och 
den befintliga kompetensen - vilken kompetens saknas? 

5.1.2 Behålla 

Vi behöver identifiera sätt att få våra medarbetare att fortsätta välja oss som arbetsgivare år efter år.  

Tydligt arbetsgivarerbjudande 

Tittar vi på de mest eftertraktade arbetsgivarna ser vi att de erbjuder förmåner för att underlätta 
livet för medarbetarna, både på arbetet och privat – ännu ett exempel på hur gränsen mellan arbete 
och privatliv suddas ut. Det ger att vi behöver se över vårt erbjudande och anpassa det så att vi kan 
attrahera, men även behålla vår kompetens i konkurrensen med andra arbetsgivare. 
 
Idag erbjuder vi flexibilitet genom årsarbetstidsavtalet, vi erbjuder förskottssemester och möjlighet 
att utöka antalet lediga dagar genom att växla in semesterersättningen (beroende på 
facktillhörighet), vi har friskvårdsbidrag och vi har möjlighet till föräldrapenningtillägg samt att vi 
erbjuder möjlighet att arbeta hemifrån eller från Uppsalakontoret. Förmånerna i form av flexibilitet 
och möjlighet att påverka sin arbetsdag ser lite olika ut på de olika arbetsplatserna och här bör vi 
utveckla möjligheterna för alla personalkategorier. Det pågår redan ett arbete inom kommunen för 
att presentera ett genomtänkt och tydligt arbetsgivarerbjudande. 

Utveckla 

Vi behöver synliggöra utvecklingsmöjligheterna och karriärvägarna för alla professioner inom 
kommunen. När man känner sig redo för ett nytt jobb ska den naturliga tanken vara att undersöka 
vilka möjligheter man har internt och för det krävs en öppenhet och en kultur som tillåter och till och 
med uppmuntrar intern rörlighet. 
Kan vi erbjuda förutsättningar att arbeta sig uppåt i organisationen ökar vi våra chanser att behålla 
medarbetare över tid samtidigt som vi ökar vår attraktivitet. Vi breddar också vår rekryteringsbas då 
det är lättare att rekrytera och fylla på underifrån. 
 
Om vi dessutom kan erbjuda våra medarbetare möjligheter till vidareutbildning med vårt stöd 
(exempelvis att delfinansiera undersköterskors vidareutbildning till sjuksköterskor) har vi bättre 
förutsättningar att möta det stora rekryteringsbehov som finns. Under perioden 2017-2019 görs ett 
försök inom vården, liknande lärarlyftet, som kallas Tidig lokal omställning (TLO-KL). Vi som 
arbetsgivare kan i samarbete med facken ansöka om ekonomiskt stöd genom Omställningsfonden. 
Eventuella medel från fonden ska förbrukas senast under 2019 varför utredning av behovet och 
framställande av handlingsplan för eventuell ansökan bör ske snarast om man har för avsikt att söka 
medel. 
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Utveckling sker även på daglig basis när vi växer i vårt jobb och får konstruktiv feedback. Vi har lärt 
oss att millenniegenerationen mår bra av löpande feedback och för det krävs att cheferna har 
möjlighet att följa sina medarbetares utveckling närmare.  

Förutsättningar för ett längre arbetsliv 

Om vi kan skjuta upp en del av de väntade pensionsavgångarna skulle vi vinna mycket. Det kräver att 
vi skapar förutsättningarna så att arbetsmiljön, både den fysiska och den psykosociala, inte utgör ett 
hinder. Bättre arbetsmiljö bidrar även till friskare medarbetare med mindre sjukfrånvaro som 
ytterligare en vinst. 

5.1.3 Mål: Kartlägga och behålla 

 

Mål Respektive förvaltning tar årligen fram kompetensförsörjningsplaner med 
analys av kompetensgap 

Ansvarig Förvaltningschef 

Uppföljning Målet följs upp under kvartal fyra i samband med att Lednings- och 
verksamhetsstöd sammanställer förvaltningarnas årliga 
kompetensförsörjningsplaner inför det årliga budgetarbetet 

 

Mål Identifiera olika karriärvägar och om möjligt skapa nya befattningar, t ex 
”junior-” och ”seniortjänster” 

Ansvarig Förvaltningschef 

Uppföljning Målet följs upp under kvartal fyra i samband med att Lednings- och 
verksamhetsstöd sammanställer förvaltningarnas årliga 
kompetensförsörjningsplaner inför det årliga budgetarbetet 

 

Mål Utveckla ett mer varierat förmånspaket med något för alla att lansera 
innan december 2018 (förmåner med bruttolöneavdrag) 

Ansvarig Förmånsgruppen 

Uppföljning Administrativ chef Lednings- och verksamhetsstöd 

 

Mål Utreda om det finns intresse för kompetensväxling (omställning) bland 
personalen, med eller utan ekonomiskt stöd från Omställningsfonden 

Ansvarig Förvaltningschef 

Uppföljning Lednings- och verksamhetsstöd HR 

 

Mål Undersök olika former för medarbetarsamtal – korta täta samtal för mer 
löpande feedback samt pedagogiskt uppbyggd samtalsmall med form för 
inventering och bedömning av kompetens och önskemål om utveckling 

Ansvarig Lednings- och verksamhetsstöd HR 

Uppföljning Administrativ chef Lednings- och verksamhetsstöd 

 

Mål Undersök möjligheten att erbjuda samtal med karriärcoach och 
tillhandahålla mentor 

Ansvarig Lednings- och verksamhetsstöd HR 

Uppföljning Administrativ chef Lednings- och verksamhetsstöd 
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Mål Ta fram modell för avgångsintervjuer som ger oss viktig kunskap om olika 
anledningar till personalomsättning 

Ansvarig Lednings- och verksamhetsstöd HR 

Uppföljning Administrativ chef Lednings- och verksamhetsstöd 

 

Mål Utred hur vi kan möjliggöra för våra medarbetare att jobba även efter 65 
– vilka hinder föreligger idag och hur kan vi undanröja dem 

Ansvarig Förvaltningschefer 

Uppföljning Målet följs upp under kvartal fyra i samband med att Lednings- och 
verksamhetsstöd sammanställer förvaltningarnas årliga 
kompetensförsörjningsplaner inför det årliga budgetarbetet 

 

5.2 Marknadsföra kommunen rätt 

5.2.1 En kommun – ett arbetsgivarvarumärke 

Vi behöver stärka vårt arbetsgivarvarumärke och med en genomtänkt och sammanhållen strategi 
lyfta fram budskap som vi vet attraherar våra målgrupper i kanaler vi identifierat som viktiga för oss. 
Med ett väl etablerat arbetsgivarvarumärke och ett tydligt arbetsgivarerbjudande får vår 
platsannonsering större genomslag. 

5.2.2 Närvaro i rätt forum med rätt budskap 

Vi behöver nå ut till de yngre generationerna där de befinner sig - via närvaro i social media och 
genom att finnas på strategiskt valda forum såsom utbildningsdagar, jobbmässor och skolor. Vi vet 
att dagens unga lyssnar mer till personlig marknadsföring där våra medarbetare berättar om sitt jobb 
och om oss som arbetsgivare i motsats till om vi själva berättar. Därför behöver vi utse ambassadörer 
för de olika bristyrken vi har.  
 
Faktorer som lön, utvecklings- och karriärmöjligheter samt arbetsmiljö är viktigt för dagens unga 
samtidigt som de inte förknippar välfärdens yrken med dessa faktorer. Att man inte associerar dessa 
faktorer till våra jobb kan bero på antingen bristande kunskap eller att de faktiska förhållandena ser 
ut så. Oavsett vilket så blir det vårt problem som vi måste hantera så att vi i förlängningen kan 
marknadsföra att vi erbjuder just detta. 

5.2.3 Ökad jämställdhet och mångfald attraherar 

Blandade arbetsplatser är mer attraktiva och tilltalar ett större antal tack vare igenkänningsfaktorn. 
Om vi hittar sätt att attrahera män till kvinnodominerade jobb och kvinnor till mansdominerade jobb, 
skulle det bidra till att bredda rekryteringsbasen. Likaså om vi kan visa på den mångfald vi har idag i 
form av ålder, etnicitet med mera. 

5.2.4 Mål: Marknadsföra kommunen rätt 

 

Mål Utse ambassadörer för våra bristyrken – berika och attrahera med 
mångfald av kön, ålder, ursprung etc. 

Ansvarig Lednings- och verksamhetsstöd HR i samarbete med Socialförvaltningen 
samt Barn- och utbildningsförvaltningen 

Uppföljning Administrativ chef Lednings- och verksamhetsstöd 
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Mål Arbeta fram vårt arbetsgivarvarumärke 

Ansvarig Lednings- och verksamhetsstöd HR i samarbete med Marknad och 
kommunikation 

Uppföljning Administrativ chef Lednings- och verksamhetsstöd 

 

Mål Producera foton och rörlig media där våra medarbetare (med mångfald 
gällande kön, ålder, etnicitet etc.) får berätta om sina jobb. Att publicera 
på Facebook, Linkedin och i jobbannonser. 

Ansvarig Lednings- och verksamhetsstöd HR i samarbete med Marknad och 
kommunikation 

Uppföljning Administrativ chef Lednings- och verksamhetsstöd 

 

Mål Utveckla karriärsida på www.osthammar.se  

Ansvarig Lednings- och verksamhetsstöd HR i samarbete med Marknad och 
kommunikation 

Uppföljning Administrativ chef Lednings- och verksamhetsstöd 

 

Mål Bli bättre på att sprida vårt budskap som arbetsgivare via våra sidor på 
Facebook och Linkedin. Lyft fram ambassadörernas berättelser via inlägg 
och filmer, bjud in till mässor vi befinner oss på via 
evenemangsfunktionen etc. Se ”Vi är Uppsala kommun”. 

Ansvarig Lednings- och verksamhetsstöd HR i samarbete med Marknad och 
Kommunikation 

Uppföljning Administrativ chef Lednings- och verksamhetsstöd 

 

5.3 Bredda rekryteringsbasen 

Vi behöver bredda vår rekryteringsbas och hitta sätt att själva ge våra nya medarbetare den 
kompetens vi behöver.  

5.3.1 Utrikes födda med vårdutbildning 

Vi behöver ta till vara på de nyanlända som har utbildning, men saknar språkkunskaper. Redan idag 
finns initiativ för att fånga upp utrikes födda med vård- och omsorgsutbildning i form av KIVO-C. Man 
arbetar med fokus på att snabbt få ut nyanlända i arbetslivet så att de kan lära sig svenska språket 
med hjälp av språkhandledare på arbetsplatsen.  

5.3.2 Utrikes födda utan vårdutbildning 

Även de nyanlända som saknar utbildning bör vi ta vara på. Universums undersökning De nyanländas 
röst som man genomfört tillsammans med Diversify visar att 86 procent av de nyanlända vill jobba 
inom offentlig verksamhet och då främst inom skolan, men även inom vård- och omsorg. Även de 
som har annan utbildning med sig är öppna för att byta bana. Den här gruppen förknippar offentlig 
verksamhet med trygg anställning och trygghet är något de har stort behov av. De vill också komma 
in och bidra i samhället så snart de kan, men de upplever att det främsta hindret är det svenska 
språket.  
 
Även för denna grupp gör KIVO-C en insats. Vi har även Extratjänster som hjälper SFI-elever med 
intresse för vården att komma ut på praktik för att förhoppningsvis gå vidare till Vård- och 
omsorgscollege. Det senare är ett samarbete mellan kommunens verksamheter Vård- och omsorg 
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samt Daglig verksamhet, de kommunala utbildningsanordnarna Bruksgymnasiet och Kommunal 
Vuxenutbildning samt fackförbundet Kommunal och Arbetsförmedlingen. 
 
För att understödja dessa insatser måste kommunens verksamheter vara öppna för och ha 
resurserna att ta emot praktikanter. 

5.3.3 Öka intresset för vård- och omsorgsutbildningen 

Bristen skulle kunna minskas om intresset för vård- och omsorgsutbildningen på gymnasiet skulle 
öka, även bland de unga männen. Enligt beslut i Riksdagen ska kopplingen mellan skola och arbetsliv 
stärkas genom att grundskolorna, från och med höstterminen 2018, ansvarar för att anordna prao 
under minst tio dagar sammanlagt från och med årskurs 8. Det är en möjlighet för oss, även om det 
också kan vara utmanande. 
 
Förutom att vi behöver få fler att söka sig till vård- och omsorgprogrammet på Bruksgymnasiet så 
behöver vi få nyutexaminerade att välja oss som arbetsgivare. Trots att kommunen utfäst en 
jobbgaranti för vård- och omsorgstudenter på Bruksgymnasiet har ingen valt att ta anställning hos 
oss under de senaste åren. 
 
Bristen skulle också minska om vi skulle kunna locka fler att omskola sig via Komvux samt om vård- 
och omsorgsutbildade skulle delta i arbetskraften i större utsträckning än idag.  

5.3.4 Underlätta för boende i andra kommuner 

Kompetensbristen gör att vi behöver locka medarbetare från närliggande kommuner. Det ger att vi 
behöver undanröja eventuella hinder man som arbetssökande hos oss kan känna inför pendling. Dels 
den ekonomiska aspekten, men även den tid det tar i anspråk.  
 
Redan idag har vi ett kommunkontor i Uppsala och vi undersöker möjligheten för ett kontor även i 
Alunda. 

5.3.5 Lärande organisation 

Kostnaderna för personalomsättning består till stor del av upplärning av ny personal och den tid det 
tar innan de är produktiva. Det ger att vi behöver effektivisera vårt mottagande av ny personal, 
underlätta kompetensöverföringen och tillhandahålla kostnadseffektiv vidareutbildning med enkla 
medel. Allt för att korta ner inskolningstiden och göra oss mindre sårbara. 
 
Exempel på medel att korta ner inskolningstiden kan vara tydligt nedskrivna processer som är väl 
kända och som är en del i utbildningen av ny personal, handledare eller mentorer som effektivt lotsar 
ny personal in i jobbet samt digitalt lärande som är lättillgängligt och flexibelt så att personalen kan 
utbilda sig när det passar just dem.  

5.3.6 Mål: Bredda rekryteringsbasen 

 

Mål Utred möjligheten till bättre samordning mellan kommunens 
verksamheter och KIVO, extratjänster samt Vård- och omsorgscollege 
med syfte att få fler nyanlända trots bristande språkkunskaper i arbete 
hos oss 

Ansvarig Lednings- och verksamhetsstöd HR i samarbete Socialförvaltningen HR 

Uppföljning Målet följs upp under kvartal fyra i samband med att Lednings- och 
verksamhetsstöd sammanställer förvaltningarnas årliga 
kompetensförsörjningsplaner inför det årliga budgetarbetet 
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Mål Hitta en lösning för att erbjuda praktikplats för 8:or och 9:or inom våra 
bristyrken, i god tid innan gymnasievalet.  

Ansvarig Lednings- och verksamhetsstöd HR i samarbete med Socialförvaltningen 
och Barn och utbildningsförvaltningen 

Uppföljning Målet följs upp under kvartal fyra i samband med att Lednings- och 
verksamhetsstöd sammanställer förvaltningarnas årliga 
kompetensförsörjningsplaner inför det årliga budgetarbetet 

 

Mål Undersök vad vi kan göra för att knyta elever på Vård- och 
omsorgsprogrammet närmre oss 

Ansvarig Förvaltningschef Socialförvaltningen 

Uppföljning Målet följs upp under kvartal fyra i samband med att Lednings- och 
verksamhetsstöd sammanställer förvaltningarnas årliga 
kompetensförsörjningsplaner inför det årliga budgetarbetet 

 

Mål Erbjuda möjlighet att räkna in pendlingstiden i arbetstiden  

Ansvarig Förvaltningscheferna  

Uppföljning Målet följs upp under kvartal fyra i samband med att Lednings- och 
verksamhetsstöd sammanställer förvaltningarnas årliga 
kompetensförsörjningsplaner inför det årliga budgetarbetet 

 

Mål Undersöka möjligheten att erbjuda UL-kort till våra pendlare (visar på 
hållbarhetstänk samt stärker vårt förmånspaket)  

Ansvarig Förmånsgruppen 

Uppföljning Lednings- och verksamhetsstöd HR 

 

Mål Förbättrade förbindelser (även helger) till Uppsala och andra 
angränsande kommuner för att underlätta för våra pendlare 

Ansvarig Chef tillväxtkontoret i samarbete med chef strategienheten 

Uppföljning Målet följs upp under kvartal fyra i samband med att Lednings- och 
verksamhetsstöd sammanställer förvaltningarnas årliga 
kompetensförsörjningsplaner inför det årliga budgetarbetet 

 

Mål Säkerställa att vi har nedskrivna och lättillgängliga processer 

Ansvarig Förvaltningscheferna 

Uppföljning Målet följs upp under kvartal fyra i samband med att Lednings- och 
verksamhetsstöd sammanställer förvaltningarnas årliga 
kompetensförsörjningsplaner inför det årliga budgetarbetet 

 

5.4 Maximera nyttan av kompetensen 

5.4.1 Skapa avlastning genom nya jobb 

För att täcka den framtida bristen kommer det bli nödvändigt att i större utsträckning än idag 
anställa personal som saknar vård- och omsorgsutbildning, lärarlegitimation eller annan 
bristkompetens. Om vi skapar enklare ingångsjobb kan vi frigöra tid för våra utbildade medarbetare 
till de uppgifter som ingen annan kan eller får utföra. Till exempel kan servicerelaterade tjänster 
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såsom handling och städ utföras av andra än utbildad vårdpersonal. Ett gott exempel är avtalet med 
Samhall inom hemtjänsten.  
 
Likaså bör vi avlasta våra legitimerade lärare så att de får använda all sin tid till undervisning medan 
nya medarbetare får sköta administration. Vår brist skulle inte bli lika akut samtidigt som våra 
lärarjobb skulle bli mer attraktiva. 

5.4.2 Automatisera 

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på e-hälsa. Det är målet med regeringens och SKL:s vision för 
digitaliseringen av den svenska vården, som presenterades i mars 2016. Digital teknik i kombination 
med nya arbetssätt skapar värde för både patienter och vårdpersonal. Internetbokning, mobila 
verktyg för hemsjukvård och hemtjänst, distansövervakning med mera. Tekniken finns och den är 
tillåten, men vi behöver aktivt ta till oss den och se hur vi kan implementera den hos oss.  

5.4.3 Mål: Maximera nyttan av kompetensen 

 

Mål Identifiera och skapa nya jobb som avlastar våra bristkompetenser 

Ansvarig Förvaltningscheferna 

Uppföljning Målet följs upp under kvartal fyra i samband med att Lednings- och 
verksamhetsstöd sammanställer förvaltningarnas årliga 
kompetensförsörjningsplaner inför det årliga budgetarbetet 

 

Mål Utse någon som ansvarar för att bevaka den tekniska utvecklingen inom 
respektive verksamhetsområde och ta intryck av goda exempel att föra 
vidare till förvaltningsledningen 

Ansvarig Förvaltningscheferna 

Uppföljning Målet följs upp under kvartal fyra i samband med att Lednings- och 
verksamhetsstöd sammanställer förvaltningarnas årliga 
kompetensförsörjningsplaner inför det årliga budgetarbetet 

 

5.5 Trygga chefsförsörjningen 

5.5.1 Hållbart ledarskap 

De nya generationerna värderar balans mellan arbete och fritid högt och vi kan vänta oss en brist vad 
gäller nya chefer. Vi behöver därför öka attraktiviteten och skapa en ledarroll som tilltalar de nya 
generationerna. Och det finns fler argument som talar för att vi bör se över ledarrollen.  
 
Begreppet kontrollspann beskriver antalet medarbetare per chef. Om kontrollspannet är brett har 
chefen förhållandevis många direktrapporterande medarbetare. Både Socialstyrelsen och Vision har 
utrett förhållandet mellan kontrollspann och arbetsmiljö och man har funnit ett statistiskt säkerställt 
samband mellan sjukfrånvaro och antal medarbetare per chef. Inom vård, omsorg och socialt arbete 
har cheferna bredast kontrollspann med i snitt 30 medarbetare. Därefter kommer utbildning med i 
snitt 27 medarbetare per chef. Båda dessa sektorer, som är arbetsmarknadens mest 
kvinnodominerade, ligger betydligt högre än genomsnittet på arbetsmarknaden i övrigt - ett snitt på 
ungefär hälften eller mindre. Detta trots att forskning visar att komplexa och ofta utspridda 
verksamheter som vård, omsorg och socialt arbete inte är lämpade att organiseras med stora 
grupper av medarbetare och få chefer.  
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Breda kontrollspann medför allvarliga negativa konsekvenser. Försämring avseende 
arbetstillfredsställelse, engagemang, medarbetares relation till chefen och att medarbetarna känner 
sig mindre sedda leder till ökad sjukfrånvaro, ökad personalomsättning och problem i 
arbetsgrupperna. Det i sin tur ger minskad patientnöjdhet och ökat antal olyckor och incidenter. 
Begränsade chefsresurser kan på längre sikt även innebära ett hinder för utveckling och förändring 
eftersom utrymmet för strategisk utveckling är begränsat eller helt saknas. 
 
Normtalet för hur många medarbetare en chef kan ha avgörs bäst utifrån varje verksamhets behov. 
Ett rimligt antal medarbetare per chef ligger i de allra flesta fall någonstans mellan åtta och 25. Under 
2017/2018 har man inom Socialförvaltningen i kommunen omorganiserat så att merparten av 
cheferna har cirka 35 medarbetare som mest. Ett externt exempel är Västra Götalandsregionen som 
redan 2014 tog fasta på den nya forskningen och beslutade om ett normtal om 10-35 underställda 
medarbetare per chef.  

5.5.2 Mål: trygga chefsförsörjningen 

 

Mål Ta beslut om ett normtal för antal underställda medarbetare per chef för 
Östhammars kommun 

Ansvarig Förvaltningscheferna 

Uppföljning Målet följs upp under kvartal fyra i samband med att Lednings- och 
verksamhetsstöd sammanställer förvaltningarnas årliga 
kompetensförsörjningsplaner inför det årliga budgetarbetet 
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6. Avslutande kommentar 

 
Kommunerna i Uppsalaregionen ligger i startgroparna för ett samarbete i 
kompetensförsörjningsfrågorna. Aggregerad statistik och samarbete kring en del av åtgärderna ger 
oss bättre förutsättningar att lyckas. 
 
Förutom samarbete över kommungränserna är det ytterst viktigt att vi alla inom Östhammars 
kommun - politiker, ledning, förvaltningar, enheter och medarbetare - är engagerade och på ett 
ansvarstagande sätt representerar vår kommun som arbetsplats, visar öppenhet för nya lösningar 
och tillsammans skapar en hållbar och attraktiv verksamhet.  
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Policy för integration 
 
 
Policy för integration syftar till att fungera vägledande på integrationsområdet för kommunens 
verksamheter. Policyn utgår från de elva europeiska grundprinciperna för integration1 och komplet-
teras med en strategi för integration som beskriver strategiska områden och metod för planering 
och uppföljning.  
 
I Östhammars kommun enas vi om ett antal gemensamma ställningstaganden på integrationsområ-
det som tar sin utgångspunkt i kommunens värdeord: öppenhet, engagemang, ansvar, tillsammans. 
 

Öppenhet: Vi arbetar aktivt och proaktivt för ett öppet och tolerant lokalsamhälle. 
 

 Östhammars kommun är en öppen kommun som i alla delar av organisationen verkar för tole-
rans och motverkar främlingsfientlighet och rasism.  

 En organisation med individer med olika bakgrunder och erfarenheter ökar vår gemensamma 
förmåga att skapa ett inkluderande lokalsamhälle och ett rikt och mångfacetterat serviceutbud 
för alla. 

 
Engagemang: Vi arbetar engagerat för att skapa ett lokalsamhälle som får alla invånare 

att känna sig välkomna i kommunen.  
 

 Östhammars kommun är en välkomnande kommun som i alla delar av verksamheten arbetar 
engagerat för ett mottagande och integrationsarbete som får alla invånare att känna sig sedda 
och välkomna i kommunen.  

 Genom att engagera berörda målgrupper i planering och genomförande av aktiviteter skapar vi 
ett behovsstyrt och kvalitativt integrationsarbete. 

 
Ansvar: Vi tar alla ansvar för integrationen i Östhammars kommun och våra verksam-

heter berikas med nya kompetenser. 
 

 Östhammars kommun har ett ansvar för inkludering av alla kommuninvånare, oavsett etnisk 
och kulturell bakgrund. Som kommunens största arbetsgivare lokalt tar vi ansvar för inklude-
ring av nyanlända invånare i våra verksamheter. Detta gynnar inte bara individen utan också 
kommunens kompetensförsörjning, utveckling och tillväxt.  

 Alla kommunala verksamhetsområden ansvarar för att integrera integrationsperspektivet i den 
ordinarie verksamhetsplaneringen och -uppföljningen. 

 
Tillsammans: I samverkan över förvaltnings-, myndighets- och sektorsgränserna verkar 

vi varje dag för en långsiktigt hållbar integration.  
 

 Östhammars kommun är en sammanhållen kommun som ser vinsterna, för individen, verksam-
heten och lokalsamhället, med ett nära samarbete med alla berörda aktörer i planering och ge-
nomförande av verksamhet.  

 I samverkan mellan förvaltningar och med myndigheter, näringsliv och civilsamhälle, bidrar vi 
tillsammans för att alla invånare snabbare ska inkluderas i Östhammars kommuns samhälls- 
och arbetsliv.  

                                                 
1 Se bilaga 1. Antagna av Europarådet 2004, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13973-2004-
INIT/sv/pdf  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13973-2004-INIT/sv/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13973-2004-INIT/sv/pdf
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Strategi för integration 
 

1. Inledning 
 
Integration bygger på våra demokratiska värderingar, det vill säga alla individers rätt att delta i 
samhället på lika villkor när det gäller bland annat utbildning, arbete, kulturliv och fritid, oavsett 
etniskt ursprung och kulturell bakgrund.  
 
I Östhammars kommun är utgångspunkten att alla människor är en tillgång. Det är bara tillsam-
mans som vi kan skapa ett inkluderande lokalsamhälle. En mångfald av bakgrunder och erfarenhet-
er skapar en möjlighet att bredda våra perspektiv och samlade kulturella och språkliga kompeten-
ser.   
 
Inom många kommunala verksamheter, vid berörda myndigheter och inom det civila samhället på-
går idag en rad olika initiativ på integrationsområdet i Östhammars kommun. Engagemang, projekt 
och aktiviteter har ökat i omfattning de senaste åren i och med det ökade flyktingmottagande som 
följde av Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Det är 
centralt att kommunens intensifierade samverkan med civilsamhället och den interna samverkan 
mellan kommunens verksamheter fortgår och betraktas som en naturlig del av ordinarie verksam-
het. 
 
En nära samverkan med Arbetsförmedlingen, som har det huvudsakliga statliga ansvaret för indivi-
dens etablering de första två åren, är en förutsättning för flera kommunala verksamheter. Därutöver 
förutsätts en god och nära samverkan med bland andra Migrationsverket, Region Uppsala, Länssty-
relsen Uppsala län, det lokala näringslivet och övriga kommuner i länet. 
 
En god integration bidrar till individens, kommunens och regionens utveckling. 
 
 

1.1 Integration 
 
Med integration avses en dynamisk, kontinuerlig och dubbelriktad process med ömsesidigt utbyte. 
Integration bygger på ett samspel mellan nya och etablerade invånare och syftar till att möjliggöra 
ekonomiskt, socialt, kulturellt och politiskt deltagande för alla.  
 
För att uppnå integration mellan personer födda i Sverige och andra länder krävs en ömsesidig för-
ståelse och respekt för alla människors lika värde. I denna strategi används begreppet inkludering 
som nära relaterat till begreppet integration. Integration kan beskrivas som en aktiv process av in-
kludering från samhällets sida. Nära relaterat är begreppet etablering som ofta används för att besk-
riva när nyanlända inkluderas och blir en del av samhälls- och arbetslivet i Sverige.2 
 
Östhammars kommuns integrationsstrategi utgår från de elva europeiska grundprinciperna för in-
tegration3 och det nationella målet för integrationspolitiken: lika rättigheter, skyldigheter och möj-
ligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.4 

                                                 
2 Definitionen av begreppet ”nyanländ” skiljer sig åt mellan olika verksamheter. Inom Arbetsförmedlingen är 
en individ nyanländ i tre år: ”personer födda utanför EU/EES vars vistelsetid i Sverige i normalfallet inte 
överstiger 36 månader efter erhållet uppehållstillstånd eller uppehållskort”. En nyanländ elev enligt skolla-
gens definition är nyanländ i fyra år efter att eleven har påbörjat skolgång i svensk skola. I detta dokument 
görs ingen avgränsning av målgruppen avseende antalet år av bosättning i Sverige. Fokus ligger istället på att 
alla kommuninvånare ges förutsättningar att snabbt inkluderas i det lokala samhälls- och arbetslivet. 
3 Se bilaga 1. Antagna av Europarådet 2004, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13973-2004-
INIT/sv/pdf  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13973-2004-INIT/sv/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13973-2004-INIT/sv/pdf
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Det finns bristfällig forskning i Sverige avseende metoder som fungerar för en snabb och effektiv 
integration. I Tyskland finns mer forskning om lokala framgångsfaktorer och slutsatserna känns 
igen från våra erfarenheter i Sverige. Faktorer som underlättar integrationen är följande: 
 

 Att tidigt undersöka vad de nyanlända själva kan göra för att nå egen försörjning. 
 Att fördjupa samarbetet mellan alla som möter de nyanlända. 
 Att kartlägga det lokala näringslivets behov av arbetskraft. 
 Att involvera det civila samhället i ett tidigt skede. 

 
Forskningen visar även att lokala attityder till flyktinginvandringen är avgörande; integrationen 
fungerar bättre om invånarna upplever att invandringen kan medföra något positivt.5 
 
 

1.2 Syfte 
 

Integrationsstrategin med tillhörande policy är kommunens övergripande styrdokument på integrat-
ionsområdet och anger den strategiska viljeriktningen för Östhammars kommun. Behovet om att 
enas kring en övergripande integrationsstrategi för kommunen fastställdes av Kommunstyrelsen i 
beslut KS-2016-229. 
 
Strategin är ett underlag för planering och långsiktighet och syftar till att stödja och vägleda ut-
formningen av integrationsarbetet i kommunala verksamheter. Detta sker genom varje 
nämnds/förvaltnings införlivande av strategin i respektive verksamhetsplanering och uppföljning.  
 
Integration ska inte vara ett separat perspektiv som genomförs och rapporteras utanför ordinarie 
verksamhet. Att integrera integrationsperspektiv och -åtgärder i ordinarie verksamheter är centralt.  
 
Statistik avseende bland annat sysselsättningsnivå, arbetslöshet och skolresultat skiljer sig kraftigt 
åt mellan personer födda i respektive utanför Sverige.6 En genomgång av det senaste decenniets 
flyktingmottagande i Östhammars kommun visar vidare att omkring en femtedel av de kommun-
mottagna lämnar kommunen för annan kommun i landet.7 Med en gemensam strategi för integrat-
ion och verksamheternas egna behovsanalyser, målsättningar och uppföljningar ökar möjligheterna 
att skapa ett öppet, inkluderande och långsiktigt hållbart Östhammars kommun för alla. 
 
 

1.3 Målgrupper 
 
Integrationsstrategin berör alla oss som lever, bor och verkar i Östhammars kommun: kommunens 
förvaltningar, nämnder och styrelser, det lokala näringslivet, civilsamhällets organisationer och 
övriga aktörer som verkar i kommunen. Målgruppen för förverkligande och uppföljning av strate-
gin är kommunens nämnder och förvaltningar. 
 
Strategin ger vägledning för aktörers insatser på integrationsområdet för nyanlända, asylsökande, 
ensamkommande och utrikes födda som ännu inte har etablerats i lokalsamhället.8 Genom gemen-
samma, kvalitativa och effektiva integrationsinsatser ges alla individer förbättrade förutsättningar 

                                                                                                                                                    
4 http://www.regeringen.se/regeringens-politik/nyanlandas-etablering/mal-for-nyanlandas-etablering/  
5 Dagens Samhälle, 6 april 2017. 
6 Bilaga 2, presenteras fristående. 
7 Bilaga 3, presenteras fristående. 
8 Även om dessa är de huvudsakliga målgrupperna i denna strategi utesluter det inte att även andra målgrup-
per med särskilda behov och/eller som står längre från arbetsmarknaden kan komma att dra nytta av genom-
förandet av strategin. Arbetet med inkludering och mångfald skapar ett öppet klimat för fler. 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/nyanlandas-etablering/mal-for-nyanlandas-etablering/
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för inkludering. Varje individ ska av alla verksamheter bemötas utifrån sina behov och möjligheter. 
Hänsyn ska alltid tas till ett jämlikhetsperspektiv avseende bland annat kön, ålder, funktionsvariat-
ioner och individuella förutsättningar.  
 
 
1.4 Planering och uppföljning 
 
Nämnder och förvaltningar ska med utgångspunkt i policy och strategi för integration utarbeta, till-
lämpa och följa upp sina egna ambitioner, mål och aktiviteter på integrationsområdet.  
 
Strategin ligger i linje med kommunfullmäktiges strategiska områden En attraktiv och växande 
kommun, En hållbar kommun, En lärande kommun och En öppen kommun. 
 
Planering görs årligen av respektive nämnd/förvaltning i ordinarie verksamhetsplan i Stratsys.  
 
Rapportering görs årligen av respektive nämnd/förvaltning i ordinarie verksamhetsuppföljning och 
hållbarhetsbokslut i Stratsys.  
 
Rapporteringen ska innehålla följande: 
 

 Vilka mål som har satts upp på integrationsområdet. 
 Hur man har arbetat mot målen/vilka aktiviteter som har genomförts. 
 Resultat. 
 Vilka aktiviteter som planeras för kommande år. 

 
Kommunstyrelsen svarar för den övergripande uppföljningen i hållbarhetsbokslutet. 
 
 

2. Vision  
 
Östhammars kommuns strategi för integration tar sin utgångspunkt i policy för integration och i 
visionen för Östhammars kommun 2020 - världens bästa lokalsamhälle. Visionen beskriver bland 
annat följande: ”I Östhammars kommun är mångfald i samhället en förutsättning för all utveckl-
ing”, ”vi känner ett ansvar för våra medmänniskor” och ”vi arbetar tillsammans för att hitta goda 
lösningar.” 9 
 
I linje med Östhammars kommuns vision verkar vi genom denna strategi för ett öppet och tolerant 
lokalsamhälle som präglas av mångfald med lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla. 
Alla invånare i Östhammars kommun ges goda förutsättningar att delta på lika villkor i det lokala 
samhälls- och arbetslivet, inom skola och utbildning och det lokala kultur- och fritidslivet.  
 
 
  

                                                 
9 Del av Vision för Östhammars kommun – världens bästa lokalsamhälle 2020. KF §33/2011, 2011-02-07.  
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3. Strategiska områden  
 
I arbetet med framtagandet av integrationsstrategin har åtta centrala utvecklingsområden identifie-
rats:  
 
1) Mottagande och boende  
2) Arbete  
3) Utbildning och språk 
4) Fritid och delaktighet  
5) Hälsa 
6) Information 
7) Attityder 
8) Samverkan 
 
Varje strategisk område innehåller en kort beskrivning nedan som anger övergripande viljeriktning 
och fungerar som utgångspunkt för verksamheternas vidare planering och uppföljning. Nämnders 
och förvaltningars verksamhetsområden berörs troligtvis av flera av nedanstående strategiska om-
råden. 
 
Områdena är valda utifrån identifierade lokala behov, nationellt övergripande integrationsmål och 
de elva europeiska grundprinciperna för integration. Samtliga områden är beroende av varandra 
och utgör lika viktiga delar för en hållbar integration.  
 
 

3.1 Mottagande och boende 
 
Det första mottagandet är centralt för individens vilja och möjlighet att stanna i kommunen. Vidare 
är tillgången till en egen bostad viktig för möjligheten att kunna etablera sig i samhället. En utveck-
lad samverkan med civilsamhälle, näringsliv, myndigheter och andra aktörer är gynnsamt för ett 
gott mottagande och snabb etablering.  
 
Blandade bostadsformer och bostadsområden som främjar kontakten mellan nya och etablerade 
svenskar underlättar integrationsprocessen och motverkar segregation. 
 
 

3.2 Arbete 
 
Ett arbete med egen försörjning är centralt för individens känsla av självständighet, trygghet och 
delaktighet. Kommunen ska vara en attraktiv och välkomnande arbetsgivare och de kommunala 
arbetsplatserna öppna för individer med olika ursprung, bakgrunder och erfarenheter. Alla kommu-
ninvånare behövs för att säkra kommunens tillväxt och kompetensförsörjning idag och i framtiden.  
 
En nära samverkan med Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet fyller en viktig funktion 
liksom arbetet för att stimulera nyanländas företagande i kommunen.  
 
 

3.3 Utbildning och språk 
 
Utbildning på alla nivåer, från förskola, grundskola och gymnasium till vuxenutbildning, språkut-
bildning och samhällsinformation är centrala delar som lägger grunden för en långsiktigt hållbar 
integration. Alla elever oavsett bakgrund ska ges förutsättningar att avsluta utbildningen med goda 
resultat och meritvärden.  
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Utbildningen är central för att förbereda individen för ett kommande arbetsliv. Svenska för invand-
rare (SFI) ska ge språkliga redskap för kommunikation och ett aktivt deltagande i vardags-, sam-
hälls- och arbetsliv. Samverkan med näringsliv och arbetsgivare ska eftersträvas för både indivi-
dens och kommunens utveckling. Planering och insatser ska utgå från den lokala och regionala ar-
betsmarknadens behov.  
 
Skolan ska lägga grunden för barns och ungas respekt för allas lika värde med syftet att förbereda 
den unge för en mångkulturell värld. Skolan är en viktig arena för att skapa kulturmöten och förstå-
else mellan nya och etablerade svenskar vilket aktivt ska eftersträvas i alla delar av verksamheten.  
 
 

3.4 Fritid och delaktighet 
 
Civilsamhällets organisationer (föreningar, kyrkor och samfund, studieförbund med flera) fyller en 
viktig funktion för att ge individen en meningsfull fritid, betydelsefulla nätverk och en upplevelse 
av tillhörighet och delaktighet i lokalsamhället. Kommunen ska arbeta aktivt för att kontinuerligt 
stärka samverkan med civilsamhällets organisationer och underlätta tillskapandet av mötesplatser 
för att främja kulturutbyten och möten mellan människor.  
 
Östhammars integrationsnätverk är en central plattform för den långsiktiga samverkan mellan 
kommun och ideell sektor. Kommunens integrationsmedel till civilsamhället är ett betydelsefullt 
verktyg för att uppmuntra och sjösätta nya initiativ på integrationsområdet. Språkväns- och fadder-
verksamhet är ett fruktbart stöd för inkludering och ömsesidig förståelse och biblioteken är bety-
delsefulla mötesplatser. 
 
Kunskaper om berörda målgruppers önskemål och behov ska alltid, då det är möjligt, inhämtas di-
rekt från målgrupperna i inkluderande processer. 
 
 
3.5 Hälsa 
 
Alla områden i denna strategi kan antas bidra till god hälsa på lika villkor. God samverkan med 
hälso- och sjukvården, elevhälsan, vård och omsorg, Råd och stöd, Cosmos asyl- och integrations-
hälsa och andra aktörer på området är särskilt centralt för att skapa förutsättningar för god hälsa för 
alla. Hälsan påverkas bland annat av tidigare erfarenheter från hemlandet, av migrationen i sig och 
av hur väl integrationen i det nya samhället fungerar.  
 
Att skapa tillit till och förtroende för samhällets institutioner bidrar till att den enskilde vid behov 
kan söka stöd.  
 
 
3.6 Information 
 
Kommunens verksamheter ska eftersträva att ta fram och nå ut med lättillgänglig information i de 
kanaler och på de språk som krävs för att berörda målgrupper ska nås och ha möjlighet att ta del av 
aktuell information. 
 
 

3.7 Attityder 
 
Kommunen har ett ansvar för att aktivt och proaktivt verka för positiva attityder (inställ-
ning/förhållningssätt) till integration och mångfald. Genom information, utbildningssatsningar, dis-
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kussioner, temadagar, föreläsningar och kulturmöten lägger verksamheten/personalgruppen/ elev-
gruppen grunden för en inkluderande, kunskapsbaserad och tolerant miljö.  
 
Tendenser till och uttryck för främlingsfientlighet och rasism ska uppmärksammas och hanteras 
med aktiva insatser inom alla verksamheter. 
 
 

3.8 Samverkan 
 
Genom bred intern och extern samverkan skapar vi i våra verksamheter en gemensam syn på vad 
som behöver göras och arbetar tillsammans för att underlätta för den enskilde. För att lyckas krävs 
arenor för samverkan och samarbete. Genom förvaltnings- och verksamhetsöverskridande styr- och 
arbetsgrupper skapar vi dessa arenor inom kommunen och tillsammans med myndigheter, civil-
samhälle, näringsliv och andra aktörer.  
 
 

4.     Resurser, tidplan och förankring 
 
Policy och strategi för integration antas av kommunfullmäktige och gäller tills vidare. Revidering 
sker vid behov, i enlighet med beslut.  
 
Policy och strategi för integration ska finnas med inom ramen för varje nämnds ordinarie verksam-
hetsplanering. Varje nämnds/förvaltnings egna mål och resultat ska årligen redovisas inom ramen 
för ordinarie uppföljning och i hållbarhetsbokslutet, i enlighet med del 1.4.  
 
Nämnder och förvaltningsledningar ansvarar för att policy och strategi sprids och förankras internt 
inom alla berörda verksamheter. 
 
Arbetet sker inom ramen för ordinarie verksamhet och befintlig budget.  
 
 

5. Framtagandet av strategin 
 
Under arbetet med framtagandet av strategin har underlag och synpunkter inhämtats från berörda 
aktörer inom flera av kommunens verksamheter och goda exempel har hämtats från andra kommu-
ner i landet. Kommunens förvaltningsövergripande Referensgrupp integration med representanter 
från Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, En-
heten för arbete och sysselsättning, Tillväxtkontoret och Kommunledningsförvaltningen har bidra-
git i processen. Samtliga nämnder och Centrala samverkansgruppen (arbetstagarorganisationerna) 
har inkluderats i en bred remissrunda. Alla inkomna synpunkter har omhändertagits. 
 
Deltagare i Östhammars integrationsnätverk med representanter från det lokala civilsamhället har 
varit referensgrupp i framtagandet. Policy och strategi för integration har även gått på remiss till 
berörda myndigheter och aktörer som Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen Uppsala län, Region 
Uppsala, Folkuniversitetet och Företag i samverkan. 
 
Synpunkter och identifierade lokala behov på integrationsområdet har inhämtats vid breda dialog-
möten, integrationsforum, konferenser och nätverksmöten med representanter från civilsamhälle, 
kommunens verksamheter, myndigheter och näringsliv under åren 2016-2018.   
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6. Relationen till andra styrdokument och samarbeten 
 
Policy och strategi för integration ska av varje nämnd sättas i relation till de övriga mål som beslu-
tas av kommunfullmäktige och andra rådande styrdokument.  
 
Integrationsstrategin ligger i linje med nationella mål för integrationspolitiken, EU:s grundprinciper 
för integration och SKL:s agenda för integration. Strategin utgår vidare från den breda arbetsmark-
nadspolitiska överenskommelse som tecknades mellan Arbetsförmedlingen och Östhammars kom-
mun i februari 2017.10 
 
Östhammars kommuns verksamheter tar även hänsyn till övriga lokala och regionala överenskom-
melser och strategier på integrationsområdet, exempelvis Lokal överenskommelse om etable-
ringsuppdraget för nyanlända i Östhammars kommun (LÖK)11, Regional överenskommelse om 
integration och etablering i Uppsala län 2019-2021 (RÖK)12 och den regionala utvecklingsstrategin 
för Uppsala län (RUS).13 En pågående process med framtagande av en överenskommelse om sam-
verkan mellan det lokala civilsamhället och Östhammars kommun är ett annat nära relaterat arbete. 
 
 

7. Avgränsning 
 
Mot bakgrund av ovanstående pågående processer och dokument har vissa avgränsningar gjorts i 
framtagandet av strategin. Strategin fokuserar inte på lokala aktörers/förvaltningars roller och upp-
drag på integrationsområdet då detta framgår av bland annat Lokal överenskommelse om etable-
ringsuppdraget för nyanlända i Östhammars kommun (LÖK). I strategin utelämnas även redogö-
relse för regionala och nationella aktörers uppdrag och ansvar för samverkan på området då detta 
ligger inom ramen för den Regionala överenskommelsen om integration och etablering i Uppsala 
län 2019-2021  (RÖK).  
 
Verksamhetsspecifika mål, styrdokument och arbetssätt svarar respektive nämnd/förvaltning för att 
sätta och följa och kompletterar denna strategi. Av utrymmesskäl utgör den statistik som presente-
ras i bilaga 2 och 3 endast ett begränsat urval av tillgänglig data på området. Varje verksamhet 
kompletterar sin behovsbild med data som bedöms vara aktuell för den egna verksamheten. 
 
 
 
 
 
 
Senast reviderad: 2018-08-03 
 
Delges: Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige Östhammars kommun, samtliga nämnder, Styrgrupp 
arbetsmarknad, Referensgrupp integration, Centrala samverkansgruppen (arbetstagarorganisationerna), Öst-
hammars integrationsnätverk, Företag i samverkan, Arbetsförmedlingen Gimo/Norra Uppland, Region Upp-
sala, Länsstyrelsen Uppsala län samt Folkuniversitetet.  

                                                 
10 https://www.osthammar.se/globalassets/dokument/styrdokument/overenskommelse-arbetsmarknad_af-och-
osthammarskommun_slutversion-broschyr-2017.pdf  
11 Östhammars kommun tecknade i juni 2018 en lokal överenskommelse (LÖK) om etablering i samverkan 
med Arbetsförmedlingen. Arbetet har ägt rum inom ramen för det treåriga regionala ESF-projektet 
IGMA/KISA. KISA arbetar med modeller för samordning av olika myndigheters insatser för snabbare in-
träde på arbetsmarknaden för nyanlända i Uppsala län: http://kisaprojektet.se/. 
12 Östhammars kommun är vid tidpunkten för färdigställandet av integrationsstrategin delaktiga i Länsstyrel-
sens framtagande av en regional överenskommelse om integration och etablering i Uppsala län (RÖK). 
13 Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län: http://www.lul.se/sv/Regional-utveckling/  

https://www.osthammar.se/globalassets/dokument/styrdokument/overenskommelse-arbetsmarknad_af-och-osthammarskommun_slutversion-broschyr-2017.pdf
https://www.osthammar.se/globalassets/dokument/styrdokument/overenskommelse-arbetsmarknad_af-och-osthammarskommun_slutversion-broschyr-2017.pdf
http://kisaprojektet.se/
http://www.lul.se/sv/Regional-utveckling/
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Bilaga 1. EU:s elva grundprinciper för integration 
 
 
1. Integration är en dynamisk dubbelriktad process med ömsesidigt tillmötesgående mellan alla 

invandrare14 och invånare i medlemsstaterna. 
 

2. Integration innebär respekt för Europeiska unionens grundläggande värderingar. 
 
3. Sysselsättningen är en väsentlig del av integrationsprocessen och är avgörande för invandrarnas 

delaktighet, för invandrarnas bidrag till värdsamhället och för att synliggöra dessa bidrag. 
 
4. Grundläggande kunskap om värdsamhällets språk, historia och institutioner är absolut nödvän-

dig för integrationen. Att ge invandrarna möjlighet att förvärva denna grundläggande kunskap 
är viktigt för en framgångsrik integration. 

 
5. Utbildningsinsatser har avgörande betydelse för att göra invandrarna, och i synnerhet deras ef-

terkommande, beredda att bli mer framgångsrika och aktiva deltagare i samhällslivet. 
 
6. Invandrares tillträde till institutionerna samt till offentliga och privata varor och tjänster på 

samma grund som inhemska medborgare och utan diskriminering har grundläggande betydelse 
för en bättre integration. 

 
7. Ofta förekommande samspel mellan invandrare och medlemsstaternas medborgare är en grund-

läggande mekanism för integration. Gemensamma forum, en interkulturell dialog, utbildning 
om invandrare och invandrarkulturer och stimulerande levnadsförhållanden i stadsmiljön ökar 
samspelet mellan invandrare och medlemsstaternas medborgare. 

 
8. Utövandet av olika kulturer och religioner garanteras i stadgan om de grundläggande rättighet-

erna och måste tryggas, om utövandet inte strider mot andra okränkbara europeiska rättigheter 
eller den nationella lagstiftningen. 

 
9. Invandrarnas medverkan i den demokratiska processen och i utformningen av integrationspoli-

tik och integrationsåtgärder, särskilt på lokal nivå, som stöder deras integration.  
 
10. Att integrera integrationspolitiken och integrationsåtgärderna i alla relevanta politikområden 

och myndighetsnivåer och offentliga tjänster är en viktig faktor vid utformningen och genom-
förandet av den allmänna politiken. 

 
11. Att utarbeta tydliga mål, indikatorer och utvärderingsmekanismer är nödvändigt för att anpassa 

politiken, utvärdera framstegen när det gäller integrationen och göra informationsutbytet effek-
tivare.15 

 
 

                                                 
14 Begreppet ”invandrare” används i EU:s dokument och är inte Östhammars kommuns val av begrepp. I 
Policy och strategi för integration i Östhammars kommun använder vi istället begreppen nyanlända/nya 
kommuninvånare.  
15 Antagna av Europarådet 2004, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13973-2004-INIT/sv/pdf  

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13973-2004-INIT/sv/pdf
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Bilaga 2. Nuläge: mottagande och integration i Östhammars 
kommun 
 
Nedan följer en överblick av nuläget på områdena flyktingmottagnade och integration i Östham-
mars kommun. Uppgifterna är baserade på tillgänglig statistik, dialog med förvaltningar, enkätsvar 
från kommunala verksamheter och organisationer inom civilsamhället.1 
 
Eftersom områdena flyktingmottagande och integration är omfattande och berör ett stort antal verk-
samheter utgör nedanstående sammanfattning ett urval av alla tänkbara områden och tillgänglig 
statistik. Varje verksamhet kompletterar sin bild av nuläge och behov utifrån aktuell data och erfa-
renheter centrala för den egna verksamheten. 
 
 

1. Mottagande och boende  
 
Nuläge 
I enlighet med Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning tillde-
lar Länsstyrelsen i Uppsala län årligen kommuntal till varje kommun i länet. Kommuntalen avser 
det antal individer med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd som varje kommun ska ta emot 
för bosättning under året. Under år 2018 är Östhammars kommuntal 60 individer, en minskning 
sedan föregående två år (2017: 76, 2016: 85). Migrationsverkets prognos tyder på ytterligare sänk-
ning av kommuntalet under år 2019. Därutöver bosätter sig årligen ett antal egenbosatta (EBO:s) i 
kommunen. Kommunen har haft ett lågt antal asylsökande sedan stängningen av asylboende.  
 
Enheten för arbete och sysselsättning ansvarar för bland annat praktiskt stöd till kommunmottagna i 
samband med bosättning och etablering den första tiden i kommunen.  
 
Socialförvaltningen bedriver verksamhet för ensamkommande barn och tillhandahåller såväl hem 
för vård eller boende (HVB) som stödboende för målgruppen. Efter ett stort mottagande av ensam-
kommande barn har mottagandet minskat betydligt sedan 2016. Enligt rådande prognos från Mi-
grationsverkets kommer 2-5 ensamkommande till kommunen under år 2018. Ett antal individer är 
boende i familjehem och i närliggande kommuner. 
 
Insatserna på HVB-hemmen är centrala för individens möjligheter till etablering. Information om 
det svenska samhället och fadderverksamhet i samverkan med den ideella sektorn är exempel på 
pågående integrationsinsatser. Utflykter, idrottsaktiviteter och psykosocialt stöd erbjuds och är be-
tydelsefulla insatser för den unges hälsa och välbefinnande. Verksamheten för ensamkommande 
finansieras av statliga medel och en utmaning under året har varit de sänkta statsbidragen sedan juli 
2017.  
 
Ensamkommande asylsökande som har fyllt 18 år eller skrivits upp i ålder är ett statligt ansvar och 
ska flytta till Migrationsverkets boenden. De individer som har haft möjlighet att bo kvar i kommu-
nen som egenbosatta (EBO:s) har kunnat ansöka om dagersättning från Migrationsverket. Vissa har 
fått hjälp med boende via fadderfamilj, kontakter eller god man. 
 
Behov och möjligheter 
För att höja kvaliteten i mottagandet har kommunen utvecklat ett informations- och välkomst-
material. Samverkan med civilsamhällets organisationer har stärkts sedan hösten 2016. Fortsatt 

                                                 
1 Ytterligare underlag på området ”behov och möjligheter” nedan har bland annat hämtats från enkätsvar från 
ett 70-tal deltagare vid de två workshops som hölls på Östhammars kommuns konferens ”Tillsammans för 
integration” i december 2016 med kommunala verksamheter, civilsamhälle och representanter från näringsliv 
och myndigheter. 
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nära samverkan med civilsamhället är en central del i det fortsatta arbetet med kommunmottagna 
och ensamkommande på områdena mottagande och integration.  
 
Enligt Migrationsverkets prognoser kommer en större andel av de kommunmottagna att vara kvot-
flyktingar under kommande år vilket ställer högre krav på god beredskap och nära samverkan med 
hälso- och sjukvård och andra aktörer.  
 
Bostadsläget för såväl kommunmottagna som ensamkommande har varit kritiskt i perioder de sen-
aste åren och bristen på tillgängliga bostäder med låg hyra och med goda kommunikationer försvå-
rar mottagande och etablering. Behov finns av att ta hänsyn till dessa gruppers behov och förutsätt-
ningar i den långsiktiga bostadsplaneringen. Kommunens samarbete med stiftelser, bostadsbolag 
och privata uthyrare är vidare en fortsatt viktig del av arbetet för ett gott mottagande och en förut-
sättning för etablering. 
 
 

2. Arbete  
 
Nuläge 
Arbetsförmedlingen har det huvudsakliga statliga ansvaret för individens etablering de första två 
åren. Enheten för arbete och sysselsättning driver arbetsmarknadsprojektet Tillsammas Östhammar 
med goda resultat i nära samverkan med Arbetsförmedlingen. Kommunen är även i uppstartsfasen 
med projektet Nyanlänt företagande i samverkan med Företagarna. 
 
I Bred arbetsmarknadspolitisk överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Östhammars 
kommun som togs fram våren 2017 fastställs prioriterade målområden och strategier på arbets-
marknadsområdet, däribland för nyanlända.2 Överenskommelsen och tillhörande handlingsplan 
förverkligas av Styrgrupp arbetsmarknad som består av representanter från flera kommunala för-
valtningar och Arbetsförmedlingen. Till styrgruppen finns flera operativa arbetsgrupper kopplade. 
 
Arbetslösheten bland nyanlända och utrikes födda är betydligt högre än bland den totala befolk-
ningen i kommunen och är ett prioriterat område för att nå god integration. I Östhammars kommun 
ligger arbetslösheten för befolkningen i kommunen på 2,1 procent och för utrikes födda på 9,4 pro-
cent. Arbetslösheten inom gruppen utrikes födda har minskat något sedan samma period föregå-
ende år och ligger på en lägre nivå än i Uppsala län och riket. En ökande andel får del av Arbets-
förmedlingens program (tabell 1).  
 
Tabell 1. Utrikes födda i öppen arbetslöshet och i program med aktivitetsstöd (andel). Riket, 
Uppsala län och Östhammars kommun  

 Öppet  
arbetslösa 

Förändring Program 
med 
akt.stöd 

Förändring 

Riket 11,10 % -1,00 % 9,90 % -0,10 % 
Uppsala län 11,30 % -0,40 % 6,50 % 0,70 % 
Östhammar 9,40 % -0,70 % 7,30 % 2,60 % 

Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik, januari 2018. Andel av den registerbaserade arbetskraften. För-
ändring från samma period år 2017. 
 
Den öppna arbetslösheten är högre bland utrikes födda män (10,9 procent) än bland utrikes födda 
kvinnor (8 procent) och har minskat bland kvinnorna och ökat bland männen sedan samma period 
år 2017. Användandet av program med aktivitetsstöd är relativt jämnt fördelat mellan könen och 
har ökat mer bland kvinnorna sedan föregående år (tabell 2). 
 

                                                 
2 https://www.osthammar.se/sv/dokument/styrdokument/arbetsmarknadspolitisk-overenskommelse-
20172020/  

https://www.osthammar.se/sv/dokument/styrdokument/arbetsmarknadspolitisk-overenskommelse-20172020/
https://www.osthammar.se/sv/dokument/styrdokument/arbetsmarknadspolitisk-overenskommelse-20172020/


  4 (16) 
 
 
 
Tabell 2. Utrikes födda i öppen arbetslöshet och i program i aktivitetsstöd (andel). Riket, 
Uppsala län och Östhammars kommun, per kön 

 Kvinnor 
Öppet 
arbetslösa 

Kvinnor 
(förändr.) 

Kvinnor 
Program 
med 
akt.stöd 

Kvinnor 
(förändr.) 

Män 
Öppet 
arbetslösa 

Män 
(förändr.) 

Män 
Program 
med 
akt.stöd 

Män 
(förändr.) 

Riket 11,20 % -0,40 % 9,60 % 0,00 % 11,10 % -1,50 % 10,10 % -0,20 % 
Uppsala län 10,70 % 0,20 % 6,20 % 0,60 % 11,80 % -0,80 % 6,80 % 0,70 % 
Östhammar 8,00 % -2,40 % 7,10 % 3,90 % 10,90 % 1,10 % 7,60 % 1,20 % 

Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik, januari 2018. Andel av den registerbaserade arbetskraften. För-
ändring från samma period år 2017. 
 
Andelen öppet arbetslösa inom gruppen nyanlända i Arbetsförmedlingens etableringsprogram (de 
första två åren) ligger på 57 procent vilket är betydligt högre än inom den totala gruppen utrikes 
födda. Den öppna arbetslösheten inom gruppen nyanlända är högre bland män än bland kvinnor. 
Sedan samma period föregående år har andelen som har fått del av program med aktivitetsstöd ökat 
tydligt bland kvinnorna medan den minskat bland männen.3 
 
Andelen förvärvsarbetande inom gruppen skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) ligger på 
47,6 procent i Östhammars kommun vilket är lägre än genomsnittet i riket om 54,3 procent (tabell 
3).4 
 
Tabell 3. Förvärvsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år (andel) 
 

 
Källa: Kolada, STATIV från SCB. Avser år 2016. 
 
 
Samtidigt kan man se en positiv utvecklingskurva i Östhammars kommun avseende andelen indivi-
der som har lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar). Ni-
vån i Östhammars kommun (22 procent) ligger visserligen under snittet i riket (34 procent) men har 
under de senaste åren stigit kontinuerlig samtidigt som en negativ utveckling har skett i Uppsala län 
som helhet (tabell 4).  
 
  

                                                 
3 Arbetsförmedlingens månadsstatistik, januari 2018. Andel av den registerbaserade arbetskraften. 
4 Antal förvärvsarbetande i november månad dividerat med antal skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 
20-64 år. Med skyddsbehövande och deras anhöriga avses personer som sökt asyl och fått uppehållstillstånd, 
deras anhöriga samt kvotflyktingar. Personerna kan ha bott i Sverige både kortare och längre tid. Kvalitets-
säkrad data om målgruppen finns från 90-talet och framåt. 
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Tabell 4. Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera, status efter 90 dagar 
(andel) 
 

 
Källa: Kolada, SCB. Avser år 2016. 
 
 
Behov och möjligheter 
Fortsatt samverkan över förvaltnings- och sektorsgränserna och i nära samarbete med det lokala 
näringslivet är avgörande för planering och genomförande av insatser för att andelen i sysselsätt-
ning ska öka bland nyanlända och utrikes födda i sin helhet.  
 
Praktik är en vanlig väg in på arbetsmarknaden för en nyanländ arbetssökande. Med hjälp av extra-
tjänster via Arbetsförmedlingen ges nyanlända möjlighet att få in en fot på arbetsmarknaden samti-
digt som arbetsgivaren erbjuds möjlighet till långsiktig kompetensförsörjning och ekonomisk er-
sättning.5 Kommunens pågående arbete med att skapa en struktur för handledarstöd är en central, 
och av verksamheterna efterfrågad, insats för att möjliggöra en ökning av antalet extratjänster. Öst-
hammars kommun har som kommunens största arbetsgivare lokalt goda möjligheter att bidra till att 
öka sysselsättningsnivån för målgrupperna. 
 
 

3. Utbildning och språk  
 
Nuläge 
Kommunen erbjuder verksamhet inom bland annat förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbild-
ning, svenska för invandrare (SFI) och samhällsorientering. I och med ökningen av antalet nyan-
lända barn och ungdomar i Östhammars kommun under hösten 2015 skapades inom Barn- och ut-
bildningsförvaltningen Östhammars Centrum för Introduktion i Skolan (ÖCIS) som en serviceor-
ganisation för skolenheterna och i samverkan med Skolverket finns samordnare för nyanländas lä-
rande. Rutiner för mottagande finns sammanställda i Barn- och utbildningsförvaltningens hand-
lingsplan för mottagande av nyanlända barn och elever i grundskola och gymnasium. Många nyan-
lända barn med annat modersmål har börjat på förskolorna i kommunen. Den gemensamma hand-
lingsplanen för att främja arbetet med flerspråkighet är ett stort stöd vid mottagandet av nyanlända 
familjer. 
 
Under år 2017 har ett antal nya tjänster för att främja nyanländas lärande och etablering tillsatts. En 
lärcoach erbjuder handledning till lärare med nyanlända elever och en interkulturell kommunikatör 
ger föreläsningar till bland annat förskolor, skolor och civilsamhälle. Två samhällsinformatö-
rer/SFI-lotsar arbetar med att ge stöd och information till nyanlända. På grundskolan finns det vi-
dare språkresurser.  
 
                                                 
5 https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare/Anstall-med-stod/Vara-
anstallningsstod/Extratjanst.html  

https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare/Anstall-med-stod/Vara-anstallningsstod/Extratjanst.html
https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare/Anstall-med-stod/Vara-anstallningsstod/Extratjanst.html
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Studieresultaten i grundskolan skiljer sig kraftigt åt mellan elever födda i respektive utanför Sve-
rige. Andelen elever i grundskolans årskurs 9 som har uppnått kunskapskraven i alla ämnen är 72,8 
procent för elever med svensk bakgrund och 45,8 procent för elever med utländsk bakgrund (födda 
utomlands). Det genomsnittliga meritvärdet är 220,8 för elever med svensk bakgrund och 171,8 för 
elever med utländsk bakgrund (tabell 5). Andelen elever med svensk bakgrund som är behöriga till 
yrkesprogram är 85 procent medan motsvarande andel för elever med utländsk bakgrund är 50 pro-
cent. 
 
Tabell 5. Grundskolan, slutbetyg årskurs 9, uppdelat per svensk och utländsk bakgrund  
(andel) 
                                          Svensk bakgrund           Utländsk bakgrund, födda utomlands 
 Andel (%) 

som uppnått 
kunskaps- 
kraven i 

alla ämnen 

Andel (%) 
behörig 
yrkes- 
prog. 

Genom- 
snittligt 

meritvärde 
 

Andel (%) 
som uppnått 
kunskaps- 
kraven i 

alla ämnen 

Andel (%) 
behörig 
yrkes- 
prog. 

Genom - 
snittligt 

meritvärde 
 

Grundskolor 
Östhammars 
kommun 

72,8 85,0 220,8 45,8 50,0 171,8 

Källa: Skolverket, Siris, 2017.6 
 
 
Andelen elever med utländsk bakgrund som har uppnått kunskapskraven i alla ämnen och andelen 
av målgruppen som är behöriga till yrkesprogram (årskurs 9) är i Östhammars kommun den lägsta i 
länet, utifrån tillgänglig statistik. Avseende genomsnittligt meritvärde för gruppen ligger dock Öst-
hammars kommun (171,8) över medelvärdet i länet (169,75) (tabell 6). 
 
Tabell 6. Grundskolan, slutbetyg årskurs 9, uppdelat per svensk och utländsk bakgrund, per 
kommun i Uppsala län (andel) 
 
                             Utländsk bakgrund, födda utomlands 
Uppsala län Andel (%) 

som uppnått 
kunskaps- 
kraven i 
alla ämnen 

Andel (%) 
behörig 
yrkesprog. 

Genom-
snittligt  
merit-
värde 
 

Knivsta 55,6 55,6 159,2 
Enköping 55,0 66,7 191,2 
Tierp 52,2 60,9 169,7 
Håbo 48,0 60,0 185,9 
Uppsala 47,2 58,3 187,7 
Heby ” ” ” ” 179,8 
Älvkarleby ” ” ” ” 112,7 
Östhammar 45,8   50,0   171,8 
Källa: Skolverket, Siris, 2017.7 
 
 
  

                                                 
6 Elever med svensk bakgrund är elever födda i Sverige med minst en förälder född i Sverige. Elever med 
utländsk bakgrund födda utanför Sverige är elever födda utanför Sverige som invandrat till Sverige.  
Avser läsåret 2016/17. 
7 Elever med svensk bakgrund är elever födda i Sverige med minst en förälder född i Sverige. Elever med 
utländsk bakgrund födda utanför Sverige är elever födda utanför Sverige som invandrat till Sverige.  
Avser läsåret 2016/17. 
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Goda kunskaper i det svenska språket är betydelsefullt för ett självständigt samhälls- och arbetsliv i 
Sverige. I Östhammars kommun var det endast 26 procent av eleverna vid svenska för invandrare 
(SFI) som klarade högsta kursen på studievägen år 2016, tydligt lägre än genomsnittet i riket och 
med en negativ utveckling under senare år (tabell 7).8  
 
Tabell 7. Elever på SFI som klarat högsta kurs på studievägen av nybörjare två år tidigare 
(andel) 
 
 

 
Källa: Kolada, Skolverket, avser år 2016. Andel elever på SFI som klarat högsta kurs på studieväg (minst två 
kurser) av nybörjare två år tidigare. Alla elever som har klarat kurserna ingår, oavsett avbrott. Även elever 
som klarar fler kurser än de som studievägen innehåller räknas in.  
 
 
Utbildningsnivån för nyanlända inom etableringsprogrammet skiljer sig kraftigt åt mellan olika 
individer. Av de 98 personer i Östhammars kommun som i januari 2018 var inskrivna i etable-
ringsprogrammet hos Arbetsförmedlingen var individernas högsta utbildningsnivå fördelad enligt 
följande: eftergymnasial utbildning: 30 procent, förgymnasial utbildning: 38 procent, gymnasial 
utbildning: 26 procent, saknar formell grundläggande utbildning: 6 procent (tabell 8 avser antal). 
 
Tabell 8. Nyanlända i Östhammars kommun utifrån utbildningsnivå (antal) 

 
Källa: Arbetsförmedlingen, januari 2018. 
 
 
  
                                                 
8 Utbildningsbakgrunden varierar mellan de som är fortsatt boende i kommunen och de som har lämnat 
kommunen, se bilaga 3. 
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Av de 29 personerna inom etableringsprogrammet med en eftergymnasial utbildning finns en bredd 
av studieinriktningar, från pedagogik och samhällsvetenskap till ekonomi, data, byggnadsteknik 
och hälso- och sjukvård (tabell 9). 
 
Tabell 9. Studieinriktning hos nyanlända inom etableringen med en eftergymnasial utbild-
ning, Östhammars kommun (antal) 

 
Källa: Arbetsförmedlingen, januari 2018. 
 
 
Andelen skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) registrerade i olika CSN-berättigade skolfor-
mer ligger på en relativt hög nivå i Östhammars kommun (15,2 procent) i relation till genomsnittet 
i riket (11,6 procent) (tabell 10).  
 
Tabell 10. Studerande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år (andel) 
 

Källa: Kolada, STATIV från SCB. Avser senast tillgänglig statistik år 2015 och antal personer registrerade i 
olika skolformer under höstterminen som var CSN-berättigade dividerat med antal skyddsbehövande och 
anhöriga (flyktingar) 20-64 år. Med skyddsbehövande och deras anhöriga avses personer som sökt asyl och 
fått uppehållstillstånd, deras anhöriga samt kvotflyktingar. Personerna kan ha bott i Sverige både kortare och 
längre tid. Kvalitetssäkrad data om målgruppen finns från 90-talet och framåt.  
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Behov och möjligheter  
Nyanländas utbildningsnivå skiljer sig kraftigt mellan individer. Utbildningar och studievägar be-
höver anpassas utifrån varje individs förutsättningar och behov. Bredden av studieinriktningar 
bland de arbetssökande som står till arbetsmarknadens förfogande ställer höga krav på en god och 
individuell matchning utifrån individens kompetens och förutsättningar och arbetsgivarnas behov.  
 
De tydliga skillnaderna i studieresultat mellan elever födda i respektive utanför Sverige signalerar 
ett behov av översyn avseende hur jämlika studieresultat ska uppnås. Även den, i relation till snittet 
i riket, relativt låga andelen SFI-elever som klarar högsta kursen på studievägen signalerar behov 
av översyn. 
 
Tillgången till behöriga lärare är ett stort behov liksom tillgången till samhällsorientering på mo-
dersmålet. Samverkan med andra kommuner på flera områden kan vara gynnsamt i de fall det är 
möjligt. 
 
 

4. Fritid och delaktighet 
 
Nuläge 
Östhammars kommun har ett rikt och mångfacetterat föreningsliv med ett stort utbud på flera orter 
i kommunen. För många nya kommuninvånare har engagemang i en idrottsförening, kyrka eller 
annan del av den ideella sektorn varit en viktig komponent för att snabbare komma in i lokalsam-
hället och skapa ett eget kontaktnät.  
 
Kommunen driver sedan hösten 2016 Östhammars integrationsnätverk som har varit ett fruktbart 
samarbete mellan kommunen och civilsamhället och föreningar emellan. Kommunen fördelar vi-
dare, sedan våren 2016, integrationsmedel till föreningar som ansöker om stöd för att initiera integ-
rationsaktiviteter i kommunen. Under år 2017 har 347 000 kronor tilldelats föreningars olika integ-
rationsprojekt i kommunen. Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar vidare för ett utbud av kultur- 
och fritidsaktiviteter som ska komma alla kommuninvånare till del. 
 
Sedan våren 2017 driver kommunen, i samverkan med Svenska kyrkan och delfinansiering från 
Länsstyrelsen Uppsala län (§37a), projekt Språkvän Östhammar. Projektet syftar till att öka kontak-
tytorna mellan nya och etablerade svenskar och har bidragit till många nya möten mellan invånare.9 
 
Behov och möjligheter 
Det finns en stor potential i den kraft och initiativförmåga som det lokala civilsamhället har visat i 
samband med de senaste årens flyktingmottagande. En fortsatt stärkt samverkan mellan kommunen 
och civilsamhället, och föreningar emellan, är värdefullt för ett kvalitativt mottagande och integrat-
ionsarbete.  
 
För att öka målgruppernas delaktighet i planering och genomförande av aktiviteter krävs att mål-
grupperna bjuds in att delta med hjälp av de kanaler och i de fora där de kan nås och att det är god 
tillgänglighet till aktiviteterna på de olika orterna. Planeringsarbetet bör vara behovsstyrt och ge-
nomförandet utgå från delaktighet.  
 
Kommunens integrationsmedel till civilsamhället är ett betydelsefullt verktyg för att uppmuntra 
och sjösätta nya initiativ på integrationsområdet. Arbetet med uppföljning och utvärdering av för-
delning och resultat kan utvecklas för att ge en klarare bild av om mål som inkludering och delak-
tighet har uppnåtts.  
  

                                                 
9 https://www.osthammar.se/sv/kommun-och-politik/integration/sprakvan-osthammar/  

https://www.osthammar.se/sv/kommun-och-politik/integration/sprakvan-osthammar/
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5. Hälsa 
 
Nuläge 
Alla områden i denna strategi kan antas bidra till god hälsa på lika villkor. God samverkan med 
hälso- och sjukvården, elevhälsan, vård och omsorg, Råd och stöd, Cosmos asyl- och integrations-
hälsa och andra aktörer på området är särskilt centralt för att skapa förutsättningar för god hälsa för 
alla.  
 
I Psykisk hälsa, Regional analys, Kartläggning och analys av området psykisk hälsa i Region Upp-
sala fastställdes i oktober 2016 nio länsgemensamma långsiktiga mål. Ett av målen avser nyanlän-
das och asylsökandes hälsa. Utifrån de långsiktiga målen och analyser kring nuläget har förslag på 
delmål, aktiviteter och indikatorer tagits fram. Region Uppsalas mål för asylsökande och nyanlända 
är följande:  
 
”Asylsökande och nyanlända inkluderas i samhällsgemenskapen. Deras eventuella behov avseende 
den fysiska och psykiska hälsan identifieras och tillgodoses. Medarbetare som kommer i kontakt 
med nyanlända och asylsökande har rätt kompetens och kunskap om deras behov, samt deras syn 
på hälso- och sjukvårdsinsatser.”10 
 
Det har i såväl regionala som nationella studier konstaterats att det finns bristfälliga uppgifter om 
nyanländas och asylsökandes hälsa. Kunskaper kring tillståndet hos asylsökande och nyanlända är 
ett kraftigt eftersatt område.11Avstämningar med tjänstemän och olika berörda aktörer, 
såsom exempelvis Röda Korset Uppsala (Krisberedskap) indikerar att det finns stora 
utmaningar, både vad gäller den psykiska och fysiska hälsan, bland nyanlända och asylsökande  
i Uppsala län. Orsaker till psykisk ohälsa i grupperna uppges bland annat vara oro för anhöriga 
samt bristande stabilitet och säkerhet i vardagen avseende exempelvis boendesituationen. 
 
Alla nyanlända och asylsökande erbjuds en hälsoundersökning av Cosmos asyl- och integrations-
hälsa12 i Uppsala. Även om det sannolikt finns utrymme för förbättring kan konstateras att Uppsala 
län står sig väl, i relation till andra län, vad gäller att genomföra hälsoundersökningar.13 
 
I den processkartläggning som gjordes av Östhammars kommuns förvaltningsövergripande Refe-
rensgrupp integration konstaterades att nyanlända föräldralediga kvinnor som inte har påbörjat sina 
studier vid SFI löper särskild risk för social isolering och en utdragen integrationsprocess vilket kan 
drabba individernas hälsa och möjligheter till ett framtida arbetskraftsdeltagande. Ett projekt för 
målgruppen har därför påbörjats vid Enheten för arbete och sysselsättning med syftet att erbjuda 
språkträning, samhällsinformation social gemenskap. 
 
Behov och möjligheter 
Mot bakgrund av ofta förekommande brist på kunskap om nyanländas, asylsökandes och ensam-
kommandes hälsa bör tidig kontakt med hälso- och sjukvården och andra aktörer på området tas, 
när behov finns. Flera kommunala verksamheter kan göra betydelsefulla hälsoinsatser för målgrup-
perna. Verksamheters kontinuerliga analys av data avseende ohälsotal, försörjningsstöd med mera 
kan ge en klarare bild av nuläge och behov av eventuella åtgärder. 
 

                                                 
10 Psykisk hälsa, Regional analys. Kartläggning och analys av området psykisk hälsa i Region Uppsala. Reg-
ion Uppsala, oktober 2016. 
11 http://skl.se/download/18.1e6b67f157049021df84f20/1474291239461/PM-Hälso-o-sjukvårdasylsökande- 
2015-med-tabellbilaga.pdf     
12 http://www.lul.se/cosmos  
13 Psykisk hälsa, Regional analys. Kartläggning och analys av området psykisk hälsa i Region Uppsala. Reg-
ion Uppsala, oktober 2016. 

http://www.lul.se/cosmos
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Att uppmuntra och stödja individer med behov av hälsofrämjande insatser att delta vid aktiviter är 
av vikt för den långsiktigt hållbara hälsan liksom att verka för att öka tilliten till och förtroendet för 
samhällets institutioner. 
 
På www.1177.se finns lättillgänglig information på flera språk. Materialet, som finns översatt till 
engelska, arabiska, persiska, dari, tigrinja och somaliska, beskriver hur hälso- och sjukvården fun-
gerar i Sverige. Aktörer som kommer i kontakt med målgrupperna kan med fördel informera om 
sidan.14 
 
 

6. Information 
 
Nuläge 
Många föreningar och verksamheter har uttryckt svårigheter att nå ut till målgrupper med informat-
ion om planerade aktiviteter. Även här blir samarbete med andra aktörer centralt. Att nå ut i rätt 
kanaler är ett vägval för varje aktör att göra, väl anpassat till aktuell information, aktivitet och mål-
grupp.  
 
Behov och möjligheter 
Det är centralt att aktuella målgrupper har möjlighet att ta del av information utifrån sina förutsätt-
ningar. Alla verksamheter svarar för att kanalval, språk och tillgänglighet är anpassat till målgrup-
perna. Ibland behöver information levereras muntligt på plats där målgruppen finns, ibland elektro-
niskt och på flera olika språk. 
 
På www.informationsverige.se finns samlad information om Sverige på flera olika språk. Informat-
ionen kan sökas på kommunnivå. Portalen är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsin-
formation och vänder sig till den som är ny i Sverige och enkelt vill hitta information om det 
svenska samhället. Aktörer som kommer i kontakt med målgrupperna kan med fördel informera om 
sidan. 
 
 

7. Attityder  
 
Nuläge 
Östhammars kommun har en relativt begränsad erfarenhet av flyktingmottagande/invandring. Där-
för kan det inom verksamheter finnas en ovana vid att till vardags möta människor med annan bak-
grund än den traditionellt svenska. Attityder (inställning/förhållningssätt) till olika kulturer och in-
divider med annan bakgrund och andra erfarenheter än de egna skapas tidigt. Arbetet inom för-
skola, skola och föreningsliv är avgörande för att lägga grunden för en tolerant och öppen miljö 
som tillåter olikheter.  
 
Av diagrammet nedan framgår att Östhammars kommun har en mycket låg andel utrikes födda (8,9 
procent) i befolkningen i relation till genomsnittet i riket (17,9 procent). 
 
  

                                                 
14 https://www.1177.se/Uppsala-lan/Other-languages/New-in-Sweden---healthcare/Svenska/  

http://www.1177.se/
http://www.informationsverige.se/
https://www.1177.se/Uppsala-lan/Other-languages/New-in-Sweden---healthcare/Svenska/
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Diagram/tabell 11. Utrikes födda i befolkningen, per kommun i riket (andel) 
 
 

 
Källa: Kolada, Registret över totalbefolkningen (RTB). Antalet personer födda utomlands dividerat med an-
talet invånare.  
 
 
Behov och möjligheter 
Att öka kontaktytorna mellan och kunskapen om individer med olika bakgrunder, ursprung och 
erfarenheter inom bland annat utbildningsväsende och civilsamhälle kan antas bidra till positiva 
attityder mellan nya och etablerade svenskar i kommunen.  
 
På många arbetsplatser är vidare erfarenheten av medarbetare med annat ursprung än den tradition-
ellt svenska relativt låg. Utifrån detta kan arbetsgivares arbete med positiva attityder till etnisk och 
kulturell mångfald vara betydelsefullt för en framgångsrik integration.  
 
Att skapa gemensamma mötesplatser för nya och etablerade kommuninvånare är centralt för integ-
rationen i kommunen. 
 
 

8. Samverkan  
 
Nuläge 
Under senare år har ett flertal nya kommunala och regionala styr- och arbetsgrupper bildats för att 
stärka samverkan kring flyktingmottagande, integration och etablering på lokal och regional nivå. 
Därutöver finns ett nära samarbete mellan kommun och civilsamhälle.  
 
På integrationsområdet samverkar förvaltningar i Referensgrupp integration och på arbetsmark-
nadsområdet i Styrgrupp arbetsmarknad, i samverkan med Arbetsförmedlingen. Därutöver finns ett 
flertal verksamhetsspecifika arbetsgrupper, bland annat ett uppstartat samarbete mellan Socialför-
valtningen, Arbetsförmedlingen och SFI inom området etablering. 
 
Inom det regionala treåriga ESF-projektet Kortare integration snabbare till arbete (KISA) deltar 
Östhammars kommun i utvecklingen av metoder för en snabbare integration av nyanlända. Som en 
del av arbetet har det, inom ramen för delprojektet IGMA, tagits fram en lokal överenskommelse 
(LÖK) för att skapa tydlighet kring olika aktörers ansvar för den nyanländes etablering. Inom ra-
men för Länsstyrelsens uppdrag avseende regional samordning på integrationsområdet pågår arbe-
tet med framtagandet av en regional överenskommelse för integration och etablering (RÖK) som 
ska tydliggöra behov och samverkansstrukturer i länet.  
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Behov och möjligheter 
För en snabb och effektiv integration finns behov av att även fortsatt samverka mellan och över 
förvaltningsgränserna och i samerkan med näringsliv, myndigheter och civilsamhälle och att ut-
veckla samverkan på de områden där verksamheterna identifierar behov. Ett exempel är att se över 
möjligheterna till gemensamma kartläggningar och handlingsplaner för att underlätta för den en-
skilde.  
 
Att ge och få kontinuerlig kunskap om andra aktörers roller, uppdrag och pågående arbete är en 
betydelsefull del av samverkan som gynnar individens etablering. 
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Bilaga 3. Historik: flyktingmottagande i Östhammars kommun 
2007-2015 
 
 
Östhammars kommun har en relativt begränsad erfarenhet av flyktingmottagande. Statistik från 
statistiska centralbyrån (SCB) till och med år 2015 visar att det totala antalet kommunmottagna 
individer (flyktingar, skyddsbehövande och flyktinganhöriga) som har varit folkbokförda i Öst-
hammars kommun under åren 2007-2015 är 247 individer varav 113 individer (46 procent) varit 
kvinnor och 134 individer (54 procent) män.15 Från och med ikraftträdandet av den nya bosätt-
ningslagen har kommunens mottagande ökat. 
 
Av de 247 kommunmottagna individer som varit folkbokförda i Östhammars kommun någon gång 
under perioden 2007-2015 var år 2015 majoriteten, 76 procent, fortfarande folkbokförda i kommu-
nen. Drygt en femtedel, 21 procent, av de som mottagits under perioden hade år 2015 flyttat till en 
annan kommun i landet och 2,8 procent var inte längre folkbokförda i Sverige. Kvinnor är något 
överrepresenterade bland de som har lämnat Östhammars kommun för annan kommun i landet.  
 
Tabell 1. Antal/andel av kommunmottagna individer, alla åldrar (flyktingar, skyddsbehö-
vande och flyktinganhöriga) som har varit folkbokförta i Östhammars kommun åren 2007-
2015, efter kön och folkbokföring 2015 (Östhammars kommun, riket exkl. Östhammars 
kommun, inte längre folkbokförd i Sverige)   
  
Kön Folkbokförd år 2015 i Östhammars 

kommun, hela riket respektive inte 
längre folkbokförd 

Antal unika 
individer  

Andel (%) 

Kvinnor och män Östhammars kommun 188 76,1 
Kvinnor Östhammars kommun 85 75,2 
Män Östhammars kommun 103 76,9 
Kvinnor och män Riket, exkl. Östhammars kommun 52 21,1 
Kvinnor Riket, exkl. Östhammars kommun 25 22,1 
Män Riket, exkl. Östhammars kommun 27 20,1 
Kvinnor och män Inte längre folkbokförd i Sverige 2015 7 2,8 
Kvinnor Inte längre folkbokförd i Sverige 2015 3 2,7 
Män Inte längre folkbokförd i Sverige 2015 4 3,0 
Kvinnor och män Samtliga 247 100 
Kvinnor Samtliga 113 100 
Män Samtliga 134 100 
Källa: SCB, STATIV åren 2007-2015. 
 
Mottagningsåret påverkar i hög grad hur stor andel av populationen som bor kvar i kommunen. Av 
de individer som folkbokfördes i Östhammars kommun år 2007 var endast 47 procent fortfarande 
folkbokförda i kommunen år 2015. Av de individer som kom år 2009 var betydligt fler, 79 procent, 
fortsatt folkbokförda i kommunen år 2015 (tabell 2). 
 
  

                                                 
15 I populationen kommunmottagna flyktingar ingår folkbokförda personer som någon gång under åren 2007-
2015 har varit kommunmottagna i Östhammars kommun och som då antingen har omfattats av förordningen 
(2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar eller har omfattats av lag (1992:1068) om 
introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar. Kommunmottagna avser flyktingar och 
skyddsbehövande eller personer som har fått uppehållstillstånd på synnerligen ömmande omständigheter 
samt anhöriga till någon av dessa kategorier. 
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Tabell 2. Antal/andel av kommunmottagna individer, alla åldrar (flyktingar, skyddsbehö-
vande och flyktinganhöriga) som varit folkbokförda i Östhammars kommun år 2007-2015, 
efter mottagningsår och folkbokföring år 2015  
 
Mottagningsår Folkbokförd 2015, i Östhammars 

kommun, hela riket respektive inte 
längre folkbokförd 2015 

Antal unika  
individer 

Andel (%) 

2007 Östhammars kommun 22 47 
2008 Östhammars kommun 13 62 
2009 Östhammars kommun 27 79 
2010 Östhammars kommun 19 76 
2011 Östhammars kommun 15 65 
2012 Östhammars kommun 4 50 
2013 Östhammars kommun 30 100 
2014 Östhammars kommun 13 93 
2015 Östhammars kommun 45 100 
2007 Riket, exkl Östhammars kommun 21 45 
2008 Riket, exkl Östhammars kommun 7 33 
2009 Riket, exkl Östhammars kommun 7 21 
2010 Riket, exkl Östhammars kommun 6 24 
2011 Riket, exkl Östhammars kommun 8 35 
2012 Riket, exkl Östhammars kommun 2 25 
2013 Riket, exkl Östhammars kommun 0 0 
2014 Riket, exkl Östhammars kommun 1 7 
2015 Riket, exkl Östhammars kommun 0 0 
2007 Inte längre folkbokförd i Sverige 2015 4 9 
2008 Inte längre folkbokförd i Sverige 2015 1 5 
2009 Inte längre folkbokförd i Sverige 2015 0 0 
2010 Inte längre folkbokförd i Sverige 2015 0 0 
2011 Inte längre folkbokförd i Sverige 2015 0 0 
2012 Inte längre folkbokförd i Sverige 2015 2 25 
2013 Inte längre folkbokförd i Sverige 2015 0 0 
2014 Inte längre folkbokförd i Sverige 2015 0 0 
2015 Inte längre folkbokförd i Sverige 2015 0 0 
2007 Samtliga 47 100 
2008 Samtliga 21 100 
2009 Samtliga 34 100 
2010 Samtliga 25 100 
2011 Samtliga 23 100 
2012 Samtliga 8 100 
2013 Samtliga 30 100 
2014 Samtliga 14 100 
2015 Samtliga 45 100 
Totalt år 2007-
2015 

 247 100 

Källa: SCB, STATIV åren 2007-2015.        
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Bland de kommunmottagna som har lämnat Östhammars kommun och flyttat till annan kommun i 
landet är sysselsättningsgraden något högre än bland de som är kvar i kommunen. 
 
Utbildningsbakgrunden varierar mellan de som är fortsatt boende i kommunen och de som har 
lämnat kommunen. Av de kommunmottagna som har lämnat Östhammars kommun för annan 
kommun har en högre andel (41 procent) en eftergymnasial utbildning än de kommunmottagna 
som fortfarande bor kvar i kommunen (26 procent). Att kommunmottagna med en eftergymnasial 
utbildning i högre utsträckning än individer med en lägre utbildning bosätter sig i annan kommun 
kan ses som problematiskt ur arbetsmarknadshänseende.16 

                                                 
16 Beställd statistik från SCB år 2017. Notering: Det går inte att utläsa av statistiken om individerna hade en 
eftergymnasial utbildning innan de lämnade Östhammars kommun eller har gått en eftergymnasial utbildning 
sedan de flyttade till annan kommun. 



K S A u  1 4  a u g u s t i  2 0 1 8  

Policy och strategi för integration 



POLICY OCH STRATEGI FÖR INTEGRATION I ÖSTHAMMARS KOMMUN 

Sammanfattning 
  • KS-beslut (KS-2016-229): ”Östhammars kommun tar fram en 

integrationspolitisk strategi som anger kommunens ambition inom området”. 
 
• Syftet med dokumentet: Ange den strategiska viljeriktningen på 

integrationsområdet för Östhammars kommun och fungera vägledande för 
kommunens verksamheter.  
o I Policyn  enas vi om ett antal gemensamma ställningstaganden på 

integrationsområdet som tar sin utgångspunkt i kommunens värdeord. 
o Strategin är ett underlag för planering och långsiktighet och syftar till 

att stödja och vägleda utformningen av integrationsarbetet i 
kommunala verksamheter. Utgår från åtta identifierade strategiska 
områden. 

 
 

 
 
 

 

 



POLICY OCH STRATEGI FÖR INTEGRATION I ÖSTHAMMARS KOMMUN 

Remissförfarande feb-juni 2018 
  • KSAu 2018-04-10: Beslut om remiss till samtliga nämnder. 
 
• På bred remiss till nämnder, förvaltningar, ledningsgruppen 

(förvaltningschefer) och berörda verksamheter (enhetschefer, strateger, 
handläggare), integrationsnätverket/representanter för civilsamhället, 
Företag i samverkan och berörda myndigheter och andra aktörer. 

 
• Sammanfattning remissrunda: Stort engagemang och positiv respons. 

Främst redaktionella synpunkter; mindre redaktionella ändringar har gjorts.  
 
 

 

 



POLICY OCH STRATEGI FÖR INTEGRATION I ÖSTHAMMARS KOMMUN 
 

Process (1/2) 
 
 
 

 

 

Januari: 

Författande 

26/2-22/3 
Förvaltnings-
chefer, resp. 

lednings-
grupper 

28/2-22/3: 
Referensgrupp 

integration 
m.fl. berörda 

28/2-22/3: 
Östhammars 

integrationsnä
tverk, Företag 
i samverkan, 

Länsstyrelsen, 
AF, Region 
Uppsala, 
Folkuniv. 

28/3-15/4: 

Centrala 
samverkans-

gruppen 
(arbetstagarorg)   

 

Inga erinran Synpunkter 

omhändertagna  

Synpunkter 

omhändertagna  

Synpunkter 

omhändertagna  

Synpunkter 

inhämtade 



POLICY OCH STRATEGI FÖR INTEGRATION I ÖSTHAMMARS KOMMUN 
 

Process (2/2) 
 
 
 

 

 

10/4:  

KSAu 

11/4-21/6:  

Remiss till 
nämnder 

14/8: 

Förslag till 
beslut i KSAu 

11/9: 

Förslag till 
beslut i KS 

25/9:  

Beslut KF 

okt-dec: 

Förankring 
verksam-

heter 

Synpunkter 

omhändertagna  

BUN: 

Antagande   

SN: 

Antagande 

KoF: 

Antagande 

BoM: 

Antagande   



POLICY OCH STRATEGI FÖR INTEGRATION I ÖSTHAMMARS KOMMUN 

Planering och uppföljning (1/2) 
 • Strategin ligger i linje med kommunfullmäktiges strategiska områden En 

attraktiv och växande kommun, En hållbar kommun, En lärande kommun 
och En öppen kommun. 

 
• Nämnder och förvaltningar ska – med utgångspunkt i policy och strategi för  
     integration – utarbeta, tillämpa och följa upp sina mål och       
     aktiviteter på integrationsområdet: 
 

  Planering görs årligen av respektive nämnd/förvaltning i ordinarie       
      verksamhetsplan i Stratsys.  
 Rapportering görs årligen av respektive nämnd/förvaltning i ordinarie 

verksamhetsuppföljning och hållbarhetsbokslut i Stratsys.  
 

 

 

 



POLICY OCH STRATEGI FÖR INTEGRATION I ÖSTHAMMARS KOMMUN 

Planering och uppföljning (2/2) 
  
Rapporteringen ska innehålla följande: 
 
• Vilka mål som har satts upp på integrationsområdet. 
• Hur man har arbetat mot målen/vilka aktiviteter som har genomförts. 
• Resultat. 
• Vilka aktiviteter som planeras för kommande år. 
 
Kommunstyrelsen svarar för den övergripande uppföljningen i  
hållbarhetsbokslutet. 
 

 

 

 



POLICY OCH STRATEGI FÖR INTEGRATION I ÖSTHAMMARS KOMMUN 
 

Nästa steg 
 
 

 
• Förslag till beslut i KSAu 14/8 och KS 11/9 
 
• Beslut i KF: 25/9 

 



 
 

Tack! 
 

Helene Ulman Lilja 
Helene.ulmanlilja@osthammar.se  
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Januari: 

Författande 

26/2-22/3 
Förvaltnings-
chefer, resp. 

lednings-
grupper 

28/2-22/3: 
Referensgrupp 

integration 
m.fl. berörda 

28/2-22/3: 
Östhammars 

integrationsnät
verk, Företag i 

samverkan, 
Länsstyrelsen, 

AF, Region 
Uppsala, 
Folkuniv. 

28/3-15/4: 

Centrala 
samverkans-

gruppen 
(arbetstagarorg.) 

10/4:  

KSAu 

11/4-21/6:  

Remiss till 
nämnder 

14/8: 

Förslag till 
beslut i KSAu 

11/9: 

Förslag till 
beslut i KS 

25/9:  

Beslut KF 

okt-dec: 

Förankring 
verksam-

heter 

Färdigställt  Synpunkter 

omhändertagna  

Synpunkter 

omhändertagna  

Synpunkter 

omhändertagna  
Ingen erinran 

Synpunkter 

omhändertagna  

BUN: antagande 

av yttrande 

 

    

SN: antagande av 

yttrande  

KoF: antagande 

av yttrande  

Bygg- och miljö: 

antagande av 

yttrande 
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Utredning avseende centralisering av vissa gemensamma stödre-
surser 
 

 
Uppdrag 
 
Mitt uppdrag består i att utreda huruvida vissa gemensamma stödfunktioner 
skulle kunna centraliseras och därmed skapa en effektivare, rättssäkrare och 
hållbarare organisation med högre kvalitet än idag. 

 
Metod 
 
Jag har intervjuat samtliga förvaltningar, ledningsgrupper och de medarbetare 
som är direkt berörda, samt inhämtat olika teorier bl. a  genom att läsa diverse 
artiklar och annat material från internet men främst genom att ta del av innehål-
let i boken ”Shared Service Management” av Anders Kron och Mikael Wall-
gren. 
 
Nuläge 
 
2015 fattades beslut att bilda enheten lednings- och verksamhetsstöd, vilket 
skulle innefatta dåvarande ekonomi-, personal- och kanslienheten. Anledningen 
var att man önskade ta bort en chefsposition samt att minska sårbarheten. Enhet-
en har inget egentligt mandat ute i förvaltningarna utan har ett mer konsultativt 
arbetssätt och styr genom träffar/nätverk. Nu önskas ett mer processorienterat 
arbetssätt och att hitta vägar för att effektivisera och rättssäkra det som är ge-
mensamt inom kommunen som  helhet. 
 
De stödfunktioner som finns inom lednings- och verksamhetsstöd är idag eko-
nomifunktion, löneadministration, HR, Kansli (innefattande nämndadministrat-
ion, arkiv och diarium) samt sedan 1 januari 2018 även upphandlingsfunktionen. 
Det kan övervägas om fler stödfunktioner kan införlivas i lednings- och verk-
samhetsstöd, såsom kommunikation, It, juridik, dataskydd etc. Detta skulle i så 
fall medföra att samtliga stödfunktioner får ett likartat arbetssätt och uppdrag. 
Jag har inte haft detta utredningsuppdrag varför jag lämnar dessa funktioner åt 
sidan. 
 
Nedan följer vad förvaltningarna anser om de funktioner som fram till 31 de-
cember 2017 fanns inom lednings- och verksamhetsstöd. 
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HR-funktionen 
 
Man anser inte att man får full leverans, önskar mera operativ hjälp. För ofta 
fram att det kan bero på kommunikationsproblem då kommunikationen oftast 
sker via telefon eller mail och att det kan vara lättare att gå förbi och framföra 
sitt ärende och då också få en direkt dialog.  Här upplevs den fysiska närheten 
som en framgångsfaktor. En (1) förvaltning har en egen HR, där uppges det att 
det finns ett bra samarbete mellan den personen och det centrala HR. Det ska 
dock betonas att i den omfattning HR används så är man nöjd med det som leve-
reras. I ett fall ansågs att processerna brister. Sammanfattningsvis är man är nöjd 
med den kompetens och det arbete som görs inom HR men önskar mer handfast 
hjälp. Att få ha en destinerad HR skulle underlätta. 
 
Ekonomi 
 
Här kan jag konstatera att det ser väldigt olika ut i de olika förvaltningarna. De 
större har mycket eget stöd kring ekonomi medan de mindre inte har något eget 
stöd alls utan här får man hjälp av lednings- och verksamhetsstöd. Det fram-
kommer att ekonomnätverket fungerar mycket bra och att man även skulle önska 
att ett liknande nätverk kom till stånd för ekonomiadministratörerna. Det fram-
kommer också att funktionen har en sårbarhet ute på förvaltningarna då det inte 
finns backupresurser om någon blir sjuk t ex. Något som också framkommer på 
flera ställen är att det upplevs ”rörigt” då ingen ekonomichef är tillsatt. Även här 
har  framförts att processerna brister. 
 
Löneadministration 
 
Är idag centraliserad och det framkommer inte heller något önskemål om någon 
annan organisation. 
 
Nämndadministration 
 
Ses av alla verksamheter som en mycket viktig funktion. En förvaltning har ing-
en utsedd nämndsekreterare utan det är förvaltningschefen som sitter med på 
möten med nämnden och skriver protokoll. Överlag finns ingen egentlig backup 
på funktionen. Det framkommer också att det behövs nätverksträffar och någon 
framför att inte heller det skulle vara tillräckligt om man vill se en utveckling av 
arbetet med nämndadministrationen, utan det skulle behöva bildas en central 
funktion för samtliga nämndsekreterare  Ofta är inte funktionen renodlad utan 
det finns även andra uppgifter som utförs, dessa skiftar dock i de olika förvalt-
ningarna. Det framkommer också från förvaltningsledningarnas sida att denna 
funktion är skärskilt viktig att ha nära i verksamheten.  
 
Arkiv/diarie 
 
Här finns egna funktioner på respektive förvaltning. Östhammar direkt är en 
funktion som används som backup. Svårigheten med att centralisera funktionen 
anser man vara att det behövs verksamhetskännedom och även kännedom om de 
system som finns inom respektive förvaltning. 
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Övergripande synpunkter 
 
Centrala resurser kan vara klokt men det måste finnas en helhetstanke. Resurser-
na behöver inte vara personbundna men kunskap om respektive verksamhet 
måste finnas för att kunna ge det stöd som behövs. Det finns risk att vissa upp-
gifter blir kvar i förvaltningarna, det måste därför upprättas överenskommelser 
om vad som ska ingå. Om alla samlas på ett ställe blir bättre när det gäller pro-
cesserna men svårare med verksamhetskunskap. Stora förvaltningar har kvali-
tetsstrukturer som saknas på de mindre. En fördel med centralt placerade stöd-
funktioner är att professionerna kan utvecklas på ett bättre sätt. Den gemen-
samma supporttelefonen fungerar inte. 
 
Sammanfattning 
 
Generellt kan sägas att ingen förvaltningsledning önskar en centralisering vad 
man helst önskar är egna resurser men inser samtidigt att detta inte är görligt 
med den ekonomi som råder idag. Den största fördelen med decentralisering är 
den fysiska närheten till de personer som ska hantera uppgiften samt att dessa i 
och med det får den verksamhetskunskap som krävs. Nackdelen är att det inte 
finns möjlighet till backup-resurser i den utsträckning det skulle behövas, det 
blir sårbart. Övervägande del av de jag intervjuat anser att de kommungemen-
samma processerna behöver ses över och att det skapas nätverk i de olika pro-
fessionerna. 
 
Utredning 
 
Vad som framkommer i litteratur m.m 
 
Genom att renodla stödjande funktioner och samla dessa på en och samma enhet 
kan både besparingar och effektiviseringar uppnås, risken är dock att kvaliteten 
för verksamheterna blir sämre, rättsäkerhetsaspekten obeaktad. Det är därför vik-
tigt att klargöra syftet och målet med en renodling och sammanslagning. Man 
måste således alltid göra en avvägning mellan de kostnadsfördelar som kan upp-
nås och det organisatoriska glapp som eventuellt kan uppstå. 
 
För att komma tillrätta med eventuella kvalitetsförsämringar måste de stödjande 
verksamheterna tillåtas anpassa sig till de värdeskapande strategier som arbetats 
fram inom respektive verksamhet och kommunen som helhet. Det är således vik-
tigt att kundnyttan och effektiviteten säkerställs.För att lyckas måste man er-
bjuda det som efterfrågas av verksamheten men som ändå är kostnadseffektivt 
för hela organisationen. För att säkerställa att de stödjande verksamheterna leve-
rerar rätt stöd till övriga verksamheters krav och behov bör man upprätta över-
enskommelser där det framgår vad som ska levereras och på vilket sätt det ska 
ske. 
 
Fördelarna med en central stödfunktion är att man kan säkerställa att samma 
problem löses på samma sätt i hela organisationen och att sättet även är rationellt 
(processeffektivisering), dvs enhetliga processer som stödjer verksamheten. Ut-
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vecklingen går mot att standardisera och strömlinjeforma hela processer i stället 
för enskilda funktioner. Nyckelord är samordning, strömlinjeformning och skal-
fördelar. Men samordning kräver prioritering, det är nästan alltid så att man 
måste välja bort viss funktionalitet för att kunna uppnå besparingsmål  och  ju 
mer specialisering desto mer kundanpassning vilket sannolikt medför en högre 
kostnad. 
 
Hur bör man gå tillväga för att genomföra en förändring där samtliga stödfunkt-
ioner samlas på en och samma enhet? 

1. Fastställa strategi, syfte och mål för att binda samman stödverksamheten 

med kärnverksamheten. 

2. Samordna och konsolidera, dvs väva ihop olika kulturer till en vi-anda, i 

förekommande fall tillsätta chefer, ta fram rutiner etc 

3. Effektivisera för att ge legitimitet. Definiera tvärorganisatoriskaprocesser 

som kan standardiseras, effektiviseras och därefter paketeras och se till 

att utnyttja de stordriftsfördelar som samordning möjliggör. 

4. Kundorientera;  kartlägga verksamhetens önskemål så att man erbjuder 

det som efterfrågas men som ändå är kostnadseffektivt för hela organisat-

ionen 

 
Beskrivning av vanliga stödfunktioner  
 
Ekonomi 
 
Är antingen bakåtblickande och kameral eller används som en del i planeringen 
(controller) finns i regel som två funktioner en som handlar om redovisning 
(nyckeltal och analys) och syftar ibland också till uppfyllandet av olika lagkrav. 
Denna typ av controller har sällan strategisk betydelse i motsats till den typ av 
controller vars arbetsuppgifter mer är ägnad att bidra till den övergripande stra-
tegin. 
 
Reskontra och fakturering är förhållandevis enkla och repetitiva uppgifter(kräver 
naturligtvis kompetens för området), processen kan ofta standardiseras och där-
med samordnas, detta gäller även för löpande redovisning. Även controllerfunkt-
ionen som inte handlar om verksamhetsstyrning  kan samordnas. 
 
Löneadministration 
 
Är också kunskapsintensiv och repetitiv verksamhet, såsom ekonomiadministrat-
ion, kräver hög kompetens men när den  väl finns är själva arbetsuppgiften repe-
titiv och lämpar sig också bra för samordning. 
 
HR 
 
De flesta organisationer blir mer och mer beroende av medarbetarna och medar-
betarnas kompetens, HR blir därför en allt viktigare funktion för de flesta verk-
samheter vilket gör att kraven på HR-funktionens strategiska kompetens  ökar, 
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vilket gör HR-funktionen mer komplicerad. Det finns vissa uppgifter som skulle 
kunna standardiseras och samordnas såsom rekrytering och kompetensutveckl-
ing bl a. Ofta efterfrågas konkret hjälp här måste klargöras vilket ansvar som 
ligger på HR och vilket ansvar som ligger i en chefsroll och där HR endast är 
stödjande/konsultativ. Ett alternativ är att dela upp HR i en operativ och en stra-
tegisk del. 
 
Nämndadministration 
 
Denna funktion kan vara både repetitiv och inte. Här krävs en nära kontakt med 
ordföranden i respektive nämnd. Det krävs också av sekreteraren att denne sam-
verkar bra med ordföranden då funktionen ofta är ett stöd för denne under sam-
manträdet. Inför sammanträde krävs att funktionen har god kännedom om den 
lagstiftning som styr ärendehantering (kommunallag, socialtjänstlag, plan- och 
bygglag etc). Det är viktigt att se att funktionen har en central roll i den kommu-
nala verksamheten och att den måste fungera vid varje tillfälle, varför det är av 
stor betydelse att backup-resurser som har kännedom om arbetet finns.  
 
Arkiv/diarie 
 
Fungerar ungefär lika oavsett verksamhet men det krävs kännedom om de hand-
lingar som inkommer och ska tas omhand. Med tanke på den omfattande hand-
lingsoffentlighet vi har i Sverige krävs goda kunskaper offentlighet- och sekre-
tesslagen för att kunna hantera handlingar på rätt sätt. Ordning och reda är också 
en grundläggande krav i denna funktion. Eftersom rätt att få ta del av allmän 
handling inte är en uppgift som kan vänta är det mycket viktigt att säkerställa 
backup-resurser även här så att allmänhetens rättigheter säkerställs. 
 

Slutsats 
 
Jag har i min studie sett skilda sätt att hantera stödfunktioner beroende på vilken 
verksamhet jag tittat på. Jag kan nog säga att det inte finns någon som är den 
andre lik. Ofta har stödfunktioner också en dubbel roll, man är tex ekonomiad-
ministratör på viss del av sin tjänst och något annat på resterande del. Samtliga 
förvaltningar har uppgett att man är sårbara i sin organisation men det gäller inte 
alltid samma funktion. Det är också ojämnt fördelat med stödresurser i de olika 
förvaltningarna. De större har (kanske naturligt) tillgång till mer resurser och 
kompetens än de mindre, detta medför en obalans som inte kan vara önskvärd ur 
ett helhetsperspektiv. Jag har uppfattat att vissa är ganska ensamma i sin roll på 
respektive förvaltning och att det finns en önskan att ingå i ett sammanhang med 
kollegor i samma profession. Det finns således potential att utveckla stödfunkt-
ionerna inom kommunen, på vilket sätt det kan ske är lite olika beroende på vil-
ket syfte och mål som är viktigast. 

 
1. Standardisering och strömlinjeformning, genom att samla alla stödfunkt-

ioner på en och samma enhet. Alla förvaltningar får samma förutsätt-

ningar,, alla kommer att få samma service. Förmodligen här man kan bli 

mest kostnadseffektiv men kvalitet riskerar att bli sämre. Funktionen kan 
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tappa den verksamhetskunskap som har lyfts fram som mycket viktig 

inom i princip samtliga områden och förvaltningar.  Här är det dock vik-

tigt att upprätthålla någon form av verksamhetskompetens och närhet 

mellan stödfunktion och verksamhet. Fördelen med detta sätt att organi-

sera sig på är att man blir mindre sårbar och att man kan specialisera sig 

på en funktion istället för att vara ”mångsysslare” ute på förvaltningarna. 

Arbete blir inte heller lika ensamt i vissa funktioner utan man får kolle-

gor i samma profession. Det går antagligen smidigare  att göra föränd-

ringar i processer etc om alla är samlade inom samma verksamhet och 

redan från början arbetar på ett ensartat sätt. 

2. Standardisera och strömlinjeforma vissa funktioner och lämna vissa kvar 

i respektive verksamhet (lite så som det är idag). Se över vilka uppgifter 

som är helt gemensamma t ex ekonomiadministration och samla dessa 

centralt  (jfr lönehantering) men lämna ekonomfunktionen kvar i respek-

tive förvaltning. Här finns risk att man inte når de kostnadseffektivise-

ringar man eventuellt vill uppnå men tillgodoser förvaltningarnas öns-

kemål om att funktionen måste finnas fysiskt nära. Här måste man också 

se över hur man tillgodoser tillgången på funktionen så att ersättare finns 

vid sjukdom etc. Man blir sårbarare än om funktionerna samlas på en en-

het. 

3. Arbeta processintriktat med processägare som styr och beslutar om pro-

cessen. Det kan liknas vid en matrisorganisation där förvaltningarna har 

att anpassa sig efter respektive processägare för att fördelarna skall in-

finna sig. Denna förändring är nog den som kräver mest av organisation-

en och som inte är särskilt vanligt förekommande bland offentlig förvalt-

ning i Sverige idag. Vill man gå åt detta håll rekommenderar jag att man 

gör en ordentlig förstudie kring vad det skulle kunna innebära i många 

olika avseenden (kostnader, arbetsmiljö, effektivitet etc) 

I samtliga fall bör man följa principen ovan vid genomförande och också alltid 
utforma en skriftlig överenskommelse om vad som ska levereras och hur (SLA) 
så att det inte uppstår friktion och frustration mellan stödverksamhet och förvalt-
ning. Många gånger måste man också hitta nya samverkansformer mellan stöd-
verksamhet och förvaltning. Det blir också viktigt med uppföljning av syfte och 
mål så att det säkerställs att dessa uppnås. 
 
 
Yvette Axelsson 
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Samverkansavtal – it-nämnden 
 
Gemensam it-nämnd i Heby-, Knivsta-, Tierps-, Älvkarleby- och 
Östhammars kommuner  
 
 

 
Inledning, syfte, mål 

De fem kommunerna överenskommer om att från den 2019-01-01 inrätta en gemensam nämnd 
med stöd  av 3 kap 9 § och 9 kap 19 § kommunallagen (2017:725). Nämndens ansvarsområde 
är övergripande it-strategiska och it-taktiska frågor samt it-operativa insatser för kommunerna 
enligt de definitioner och beslut som tas av nämnden.  

Nämnden ska arbeta för att möjliggöra för kommunerna att arbeta i en samverkanskultur för att 
få mer effektiva lösningar för såväl kärnverksamheterna som för it-verksamheten. 

Nämndens ansvar är även att medverka i de fem kommunernas digitala utvecklingsarbete samt 
stödja samordning av verksamhetsutvecklingsinsatser som är it-relaterade. Nämnden ska sträva 
efter att arbeta i en samverkans- och samförståndskultur. 

Nämnden ska även verka för att kontinuerligt effektivisera it-verksamheten för att kunna 
leverera it-tjänster till förvaltningarna till överenskomna servicenivåer. Uppdraget innefattar 
även att ge överenskommet stöd för it-relaterade verksamhets- och utvecklingsfrågor. 

De kommunala bolagen inom de fem kommunerna kan köpa it-tjänster och it-produkter av 
nämnden om separata avtal upprättas och att bolagen följer de upphandlingsregler och -avtal 
som gäller för it-nämnden.  

Finansieringen av it-nämndens verksamhet regleras via de fem kommunernas överenskom-
melse ”Principer för Ekonomistyrning för it-nämnden”. Där är målsättningen att huvuddelen 
av kostnaderna regleras via en fördelningsnyckel som bl a baseras på antal datorer, undantag 
finns inom områden där förutsättningarna är väsentligt skilda mellan kommunerna. 

 
§ 1 Parter och värdkommun 

Heby kommun  org nr 212000-2049 
Knivsta kommun  org nr 212000-3013 
Tierps kommun  org nr 212000-0266 
Älvkarleby kommun org nr 212000-0258 
Östhammars kommun  org nr 212000-0290 

Tierps kommun är värdkommun. Den gemensamma nämnden ingår i värdkommunens 
organisation. 

 
§ 2 Uppdrag och uppgifter 

Den gemensamma nämnden ansvarar för; 
• strategisk och taktisk utveckling av it-relaterade områden 
• support/helpdesk av it-relaterade områden 
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• it-drift av den centrala servermiljön för kommunerna 
• att leda en referensgrupp för inköp och logistik av gemensamma it-produkter och it-

tjänster  
• hantering av telefonifunktionen enligt separata överenskommelser med varje kommun 
• inventarieadministration för it-relaterade produkter, samt motsvarande stöd för 

inventarieadministration av förvaltningarnas verksamhetskritiska it-system 
• förvaltningarnas kommunikationsnät 
• avtal som är en förutsättning för nämndens ansvarsområden 

Dessutom har nämnden i uppdrag att vara stöd; 
• i kommunernas digitala utveckling / digitala transformation 
• för verksamheterna vid upphandling av förvaltningsspecifika it-produkter och it-

tjänster, inklusive produkt- och modellval 
• för förvaltningar vid it-projekt och andra utvecklingsprojekt 

Ansvaret för kommunernas förvaltning, inklusive t ex krisberedskap och informations-
säkerhet samt den så kallade digitala utvecklingen, åligger i sin helhet respektive kommun, 
men nämnden kan efter överenskommelse i digitaliseringsrådet ges i uppdrag av en eller 
flera kommuner att ta fram beslutsunderlag och medverka i dessa frågor. Särskilt bör 
nämnden arbeta för att se över möjligheter till gemensamma lösningar som stöd vid 
allvarlig samhällsstörning. Nämnden ansvarar för den tekniska och produktmässiga 
säkerheten som är ett stöd för kommunernas förvaltningsarbete. 

Nämnden ansvarar för att leveranserna inom de olika områdena sker enligt överenskomna 
servicenivåer. Dessa nivåer bör vara gemensamma för samtliga kommuner, men enstaka 
skillnader kan förekomma. Nivåerna beslutas av nämnden på förslag från digitaliserings-
rådet efter beredning tillsammans med it-förvaltningen. Överenskomna servicenivåer 
avrapporteras regelbundet till funktioner som beslutas av varje kommun. En årlig 
avstämning av nivåerna sker efter beredning och med beslut i nämnden. 

Hantering och lagring av personuppgifter regleras i separata personuppgiftsbiträdesavtal 
mellan berörd kommun och nämnden.  

 
§ 3 Reglemente 

Den gemensamma nämndens verksamhet styrs av det reglemente som kommunfullmäktige i 
kommunerna beslutat om för nämndens verksamhet. Förslag till framtida förändringar i 
reglementet ska antas av kommunfullmäktige i de deltagande kommunerna efter beredning 
inom nämnden. 

 
§ 4 Organisation 

Värdkommunen är huvudman för den gemensamma it-nämnden. 

It-nämndens förvaltning verkställer nämndens beslut. Förvaltningen samråder med ett 
digitaliseringsråd som utgörs av tjänstemän, en ifrån vardera kommun. Varje kommun utser 
sin representant.  

Digitaliseringsrådets uppgift är att i samråd med respektive kommun fånga upp, prioritera 
samt besluta om it-relaterade utvecklings- och förändringsprojekt som är gemensamma för 
en eller flera av kommunerna. I bilden nedan kallas det ”E-styr” och den processen stödjer 
kommunernas gemensamma utvecklingsarbete.  

Nämnden har en förvaltning som svarar för beredning och verkställighet av ärenden inom 
nämndens ansvarsområden. Förvaltningen är placerad i värdkommunen och samtliga arbets-



  
 

 

It-nämnden, samverkansavtal  2018-08-10 Sida 3 (6)  

 

tagare i den gemensamma förvaltningen har sin anställning i värdkommunen. Förvaltningen 
ska ha lokal närvaro hos de fem kommunerna för att leverera överenskommen lokal support 
och service. De gemensamma funktionerna inom förvaltningen ska placeras för att nå bäst 
effektivitet.  

 
Bild: Organisationsskiss 

 

§ 5 Nämndens sammansättning och mandatperiod 

Den gemensamma nämnden utgörs av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare med 
fördelning enligt nedan: 
Heby kommun  1 + 1 
Knivsta kommun  1 + 1  
Tierps kommun  1 + 1 
Älvkarleby kommun 1 + 1 
Östhammars kommun  1 + 1 

Den gemensamma nämndens presidium utgörs av ordförande och vice ordförande. Dessa 
funktioner utses av värdkommunens kommunfullmäktige bland dem som valts till att ingå i 
nämnden. Vice ordförande har funktion som ordförandes ställföreträdare. Nämnden 
representeras av ordföranden och vice ordföranden om inte ordföranden har beslutat annat. 
It-chefen, eller den som denne utser, är föredragande av ärenden i nämndens möten.  

Den gemensamma nämndens första mandatperiod börjar 2019-01-01 och löper därefter till 
31 december det år val till kommunfullmäktige hållits i hela landet, då nästkommande 
mandatperiod påbörjas. Den första mandatperioden är då 2019-01-01 till 2022-12-31. 
Härefter kommande mandatperioder är på fyra år. 

 
§ 6 Arvoden och ekonomiska förmåner 

Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i den gemensamma 
nämnden beslutas och utbetalas av den kommun som valt dem, enligt respektive 
samverkande kommuns bestämmelser om ersättning för förtroendevalda. 

 
§ 7 Verksamhetsstyrning och budget 

Styrning, planering och budget för den gemensamma nämnden upprättas av värdkommunen 
enligt dess styrmodell efter samråd med de andra deltagande kommunerna. Värdkommunen 
kallar till samråd och samråd ska ske minst en gång per år. I samrådet ska det finas represen-
tanter från samtliga deltagande kommunstyrelser. Huvudpunkter i samrådet är uppföljning 
av utförd insats från it-nämnden samt eventuella justeringar i överenskommelser som 
reglerar verksamheten, representationen i olika funktioner samt de ekonomiska principerna. 
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Budgeten följs upp löpande i enlighet med kommunernas rutiner och lämnas vid tider som 
bestäms av värdkommunen i enlighet med dess planering. 

Den gemensamma it-verksamheten ska årligen avge verksamhetsberättelse avseende senaste 
verksamhetsåret till de samverkande kommunerna. Denna levereras enligt värdkommunens 
gällande tidplan. 

 
§ 8 Resultatreglering 

Över-/underskott regleras genom beslut av nämnden. 

Likvidavräkning regleras genom beslut av nämnden. 

 
§ 9 Fördelning av kostnader 

Målet är att en gemensam fördelningsnyckel ska gälla för kostnadsfördelningen av 
merparten av nämndens verksamhet. Förutsättningarna för det finns när den tekniska och 
regelmässiga koordineringen av kommunernas olika miljöer har skett, vilket bedöms kunna 
ske före 2023. (Anmärkning: 2022 kan outsourcingavtalet avslutas för Knivsta och Heby.) 
Initialt är de kostnader som fördelas med en gemensam fördelningsnyckel främst personal- 
och lokalkostnader, där fördelningen baseras på antal datorer och användare i respektive 
kommun. 

De största skillnaderna i kostnader finns i några av de mer kostnadsintensiva it-områdena, 
såsom server- och nätlösningarna och driften av dessa. Vidare saknar kommunerna enhetliga 
rutiner för avskrivningar. När en gemensam lösning är beslutad och genomförd inom ett 
sådant område kan beslut tas om att den enhetlig fördelningsnyckel ska gälla för området, 
vilket sker årligen i nämnden. Varje kommun står för sin del av kostnaden inom områden 
som ännu inte ingår inom den gemensamma fördelningsnyckeln. 

För ytterligare beskrivningar av kostnadsfördelning, uppföljning mm hänvisas till separat 
överenskommelse om principerna för ekonomistyrningen.  

Anmärkning: Fördelningsnyckeln med utgångspunkt från antal datorer och användare i april 2018 är: 
- Heby kommun 17 % 
- Knivsta kommun 17 %  
- Tierps kommun 27 % 
- Älvkarleby kommun 11 % 
- Östhammars kommun  28 % 

 
§ 10 Investeringar och fastigheter/Upplåtelse av lokaler och lös egendom 

Nämnden ansvarar för att ordna och bekosta ändamålsenliga lokaler. 

Investeringsobjekt i form av lös egendom ägs och bekostas av respektive kommun. 

 
§ 11  Insyn i förvaltningen 

Samverkande kommuner har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning som gäller 
den nämndens verksamhet. Värdkommunen tillser att det etableras fungerande 
avrapporteringsrutiner. 

 
§ 12 Uppföljning 

Den gemensamma nämnden ska följa uppföljningsrutinerna enligt värdkommunens 
styrmodell. 
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Värdkommunen ska rapportera uppföljningen till de deltagande kommunerna. 

 
§ 13 Arkivhantering 
Värdkommunen ansvarar för att nämndens arkiv vårdas i enlighet med bestämmelser i de 
regelverk och föreskrifter som gäller för nämndens verksamhetsområde. 

 
§ 14 Försäkringar 

Värdkommunen tecknar och vidmakthåller erforderliga försäkringar för nämndens 
verksamhet. 

 
§ 15 Omförhandling 

Deltagande kommuner har rätt att påkalla omförhandling av detta avtal om det inträffar 
omständighet som väsentligt förändrar förutsättningarna för avtalet. 

 
§ 16 Ändringar och tillägg 

Ändringar i, och tillägg till, detta avtal skall för att kunna åberopas av parterna vara 
beslutade av kommunfullmäktige i respektive kommun.  

 
§ 17 Tvister 

Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas av parterna i 
samråd. Kan inte enighet uppnås ska tvisten avgöras av allmän domstol. 

 
§ 18 Avveckling av den gemensamma nämnden 

Anser någon av parterna att den gemensamma nämnden ska upphöra helt, ska överlägg-
ningar mellan företrädare för kommunstyrelserna i kommunerna ske. Frågan om avveckling 
av nämnden, som enbart kan ske vid slutet av ordinarie avtalsperiod, ska skriftligen väckas 
senast 18 månader innan avtalsperiodens slutdatum. 

De samverkande kommunerna är överens om att en avveckling innebär såväl ekonomiska 
risker som risker för skador på verksamheten. Kommunerna är även överens om svårigheten 
att vid avtalets tecknande i detalj beskriva hur gemensamma resurser ska fördelas vid en 
avveckling. 

Avveckling ska genomföras på sådant sätt att de samverkande kommunernas skada 
minimeras och att de gemensamma resurserna och skulderna fördelas i förhållande till 
gjorda satsningar såväl före avtalets tecknande som under samarbetet. 

 
§ 19 Avtalets giltighet och upphörande 

Detta avtal gäller från och med 2019-01-01 till och med 2022-12-31 under förutsättning att 
kommunfullmäktige i respektive deltagande kommun har godkänt avtalet genom beslut som 
fått laga kraft. 

Uppsägning av detta avtal ska göras skriftligen senast 18 månader före avtalstidens utgång. 
Sker inte uppsägning förlängs avtalet med 4 år åt gången. 
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§ 20 Utvärdering av samarbetet 

Kommunstyrelserna i respektive kommun i samverkan ansvarar för att utvärderingar av 
samarbetet genomförs. Den första utvärderingen ska vara genomförd senast andra halvåret 
2020. 

 
§ 21 Utvecklingsforum 

Nämnden kan minst en gång årligen sammankalla politiker och tjänstemän med utvecklings-
ansvar till ett utvecklingsforum för presentationer och diskussioner av aktuella utvecklings-
trender mm inom kommuner och andra organisationer. Diskussioner om kommunernas 
gemensamma utvecklingsvision och digitala utvecklingsarbete kan finnas på agendan. Även 
externa representanter kan medverka. 

 
 
 
För Heby kommun   För Knivsta kommun   
  
____________________  ____________________ 
Ort och datum  Ort och datum 
 
 
_____________________  _____________________ 
Kommunstyrelsens ordförande  Kommunstyrelsens ordförande 
 

 
 
För Tierps kommun  För Älvkarleby kommun 
 
____________________ ____________________ 
Ort och datum  Ort och datum 
 

 
_____________________  _____________________ 
Kommunstyrelsens ordförande  Kommunstyrelsens ordförande 

 
 
För Östhammars kommun     
 
____________________    
Ort och datum      

 
  
_____________________    
Kommunstyrelsens ordförande 
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Reglemente – it-nämnden 
 
Gemensam it-nämnd i Knivsta-, Heby-, Tierps-, Älvkarleby- och 
Östhammars kommuner  
 
Heby-, Knivsta-, Tierps-, Älvkarleby- och Östhammars kommuner har i särskilt samverkans-
avtal kommit överens om att från och med 2019-01-01 inrätta en gemensam nämnd inom 
verksamhetsområdet it. Nämnden kallas it-nämnden. 

Tierps kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår som en del i 
värdkommunens organisation. 

För den gemensamma nämnden gäller utöver vad som följer i lag detta reglemente samt 
mellan de samverkande kommunerna ingångna avtal. 

 
§ 1 Uppdrag och uppgifter 
Den gemensamma nämnden ansvarar för; 
• strategisk och taktisk utveckling av it-relaterade områden 
• support/helpdesk av it-relaterade områden 
• it-drift av den centrala servermiljön för kommunerna 
• att leda en referensgrupp för inköp och logistik av gemensamma it-produkter och 

it-tjänster  
• hantering av telefonifunktionen enligt separata överenskommelser med varje 

kommun 
• inventarieadministration för it-relaterade produkter, samt motsvarande stöd för 

inventarieadministration av förvaltningarnas verksamhetskritiska it-system 
• förvaltningarnas kommunikationsnät 
• avtal som är en förutsättning för nämndens ansvarsområden 

Dessutom har nämnden i uppdrag att vara stöd; 
• i kommunernas digitala utveckling / digitala transformation 
• för verksamheterna vid upphandling av förvaltningsspecifika it-produkter och it-

tjänster, inklusive produkt- och modellval 
• för förvaltningar vid it-projekt och andra utvecklingsprojekt 

Ansvaret för kommunernas förvaltning, inklusive t ex krisberedskap och informations-
säkerhet samt den så kallade digitala utvecklingen, åligger i sin helhet respektive 
kommun, men nämnden kan efter överenskommelse i digitaliseringsrådet ges i uppdrag 
av en eller flera kommuner att ta fram beslutsunderlag och medverka i dessa frågor. 
Särskilt bör nämnden arbeta för att se över möjligheter till gemensamma lösningar som 
stöd vid allvarlig samhällsstörning. Nämnden ansvarar för den tekniska och 
produktmässiga säkerheten som är ett stöd för kommunernas förvaltningsarbete. 

Nämnden ansvarar för att leveranserna inom de olika områdena sker enligt 
överenskomna servicenivåer. Dessa nivåer bör vara gemensamma för samtliga 
kommuner, men enstaka skillnader kan förekomma. Nivåerna beslutas av nämnden på 
förslag från digitaliseringsrådet efter beredning tillsammans med it-förvaltningen, se 
närmare beskrivning i samverkansavtalet. Överenskomna servicenivåer avrapporteras 
regelbundet till funktioner som beslutas av varje kommun. En årlig avstämning av 
nivåerna sker efter beredning och med beslut i nämnden. 
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Hantering och lagring av personuppgifter regleras i separata personuppgiftsbiträdesavtal 
mellan berörd kommun och nämnden.  

 
§ 2 Ekonomisk förvaltning 
Nämnden sköter den ekonomiska förvaltningen inom sitt förvaltningsområde inom ramen för 
den för nämnden fastställda budgeten. 

 
§ 3 Mandatperiod 
Den gemensamma nämndens första mandatperiod börjar 2019-01-01 och löper därefter till 31 
december det år val till kommunfullmäktige hållits i hela landet, då nästkommande mandat-
period påbörjas. Den första mandatperioden är då 2019-01-01 till 2022-12-31. Härefter 
kommande mandatperioder är på fyra år. 

 
§ 4 Sammanträden 
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden sammanträder i 
värdkommunen om inte nämnden själv bestämmer annat. Sammanträden ska hållas också om 
minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det, eller om ordförande anser att det behövs. 

Nämnden får hålla möten där ledamöterna är närvarande på distans. Sådant samman-
träde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt 
att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Ordföranden 
avgör om ett sammanträde kan ske på distans. 

 

§ 5 Val av ledamöter och ersättare 
Nämnden består av 5 (fem) ledamöter och 5 (fem) ersättare. Varje samverkande kommun 
utser en ledamot och en ersättare. 

Den gemensamma nämndens presidium utgörs av ordförande och vice ordförande. 
Dessa funktioner utses av värdkommunens kommunfullmäktige bland dem som valts 
till att ingå i nämnden. Vice ordförande har funktion som ordförandes ställföreträdare. 
Nämnden representeras av ordföranden och vice ordföranden om inte ordföranden har 
beslutat annat. It-chefen, eller den som denne utser, är föredragande av ärenden i 
nämndens möten.  

 
§ 6 Ledamöternas och ersättarnas tjänstgöring 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare från samma kommun som ledamoten tjänstgöra i ledamotens 
ställe. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra 
sedan ärendet har handlagts och jäv inte längre föreligger. 

Ersättare har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör. 

 
§ 7 Ersättare för ordförande 
Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av 
ett sammanträde fullgör den till åldern äldsta ledamoten ordförandes uppgifter. 
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Om ordförande på grund av sjukdom eller annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för 
en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren 
fullgör ordförandes samtliga uppgifter. 

 
§ 8 Kallelse 
Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelse ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast fem dagar före 
sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör åtföljas av en ärendelista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på ärendelistan ska bifogas kallelsen. 

När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till åldern 
äldsta ledamoten göra det. 

 
§9 Justering och anslag av protokoll 
Protokollet justeras av ordförande och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Nämndens protokoll ska anslås på varje samverkande kommuns digitala anslagstavla. 

 
§ 10 Reservation 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts 
för justering av protokollet. 

 
§11 Närvarorätt 
Kommundirektörerna i respektive samverkanskommun, eller den kommundirektören utser, 
har rätt att närvara vid nämndens sammanträden, då med rätt att delta i överläggningarna men 
inte i besluten. Den gemensamma nämnden kan medge att andra anställda får närvara vid 
sammanträden. 

 
§12 Delgivning 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, föredragande eller annan anställd som 
nämnden beslutar.  

 
§13 Undertecknande av handlingar 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas 
ordföranden eller vid förfall av denne av vice ordförande och kontrasigneras vid behov av 
anställd som nämnden bestämmer. 

 
§14 Delegation av beslutanderätten 
Omfattning av den delegering som den gemensamma nämnden har rätt till enligt 
kommunallagen bestämmer den gemensamma nämnden i särskild delegationsordning. 

 
 



 

It-nämnden, reglemente 2018-08-10 Sid 4 (4) 

§15 Ersättning till förtroendevalda 
Respektive samverkande kommun betalar ersättning till kommunens ledamöter och ersättare i 
den gemensamma nämnden enligt respektive samverkande kommuns gällande bestämmelser 
om ersättning till förtroendevalda. 

 
§16 Revision  
Nämnden ska granskas av revisorerna inom värdkommunen och rapporten ska delges övriga 
kommuner.  

Frågan om ansvarsfrihet för den gemensamma nämnden ska prövas av fullmäktige i var och 
en av de samverkande kommunerna. 

Det är bara fullmäktige i den samverkande kommunen som valt personen i fråga som vid 
vägrad ansvarsfrihet kan besluta om entledigande från uppdraget. 
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Ekonomistyrning 
 

Inledning  

Principerna för ekonomistyrning klargör ansvar och befogenheter i olika processer där IT-
nämndens verksamheter finansieras med kommunbidrag, och andra intäkter från exempelvis 
taxor och avgifter.  

Genom att dela på gemensamma kostnader ska medlemskommunerna kunna tillgodose IT 
behoven till en lägre kostnad än om de har ansvaret i egen regi. 

Nämndens arbete ska präglas av ett helhetstänkande där medlemskommunernas bästa för en 
god ekonomisk hushållning är överordnat enskilda verksamheters behov. 

• God ekonomisk hushållning innebär att verksamheten ska bedrivas effektivt och där 
mål och resurser så långt det är möjligt ska överensstämma med varandra.  

• Vid konflikt mellan verksamhetens mål och de ekonomiska resurserna är ekonomin 
överordnad verksamheten. Det innebär att nämndens tilldelade kommunbidrag 
utgör den yttersta ramen för den verksamhet som kan bedrivas. Vilket kan medföra 
att effektiviseringar behöver göras för att uppnå resultatnivån.  

Medlemskommunernas ansvar 

Medlemskommunerna ansvarar för 
• Att säkerställa så att inköp/leasing sker från de leverantörer med det utbud som 

upphandlats gemensamt av värdkommunen 
• Att finansiera inköp/leasing av personlig och gemensam utrustning och nätverk efter 

beslutade styrdokument som råder inom den egna medlemskommunen.  
• Kostnader för egna verksamhetssystem när det gäller uppdateringar och support.  

Budgetprocessen 

Kommunerna planerar tillsammans med IT-nämnden budgetprocessen och lämnar ett förslag 
till medlemskommunernas kommunfullmäktige på en strategisk och långsiktig inriktning. 
Medlemskommunerna förbinder sig att lämna grunduppgifter som behövs för både 
verksamhetsplanering och volymberäkningar av olika kostnader.  

Tilläggsanslag under löpande budgetår beslutas av medlemskommunerna och ges i princip 
endast då nämnd får nya verksamhetsuppgifter. Beslutsunderlag för nya eller förändrade 
verksamheter ska innehålla kostnadskalkyl för det aktuella året samt helårseffekter.  

IT-nämndens årliga resurser fördelas i budgeten genom ett kommunbidrag. Dessa är de 
formella anslag medlemskommunerna anvisar. Kommunbidraget ska täcka nämndens 
samtliga nettokostnader i driftbudgeten.  

Kommunbidraget är den ersättning som medlemskommunerna betalar för att få den 
verksamhet man beställer av IT-nämnden.  

Resursfördelningen baseras på de ekonomiska mål, verksamhetsmål och övriga 
prioriteringar IT-nämnden fastställer.  

Kommunbidraget är fast under löpande år och utbetalas till IT-nämnden enligt beslutat 
budgetunderlag. 
IT-nämnden ska överenskomma om budgetprocessen tillsammans med kommunerna med 
sikte på att processen ska vara likartad för alla kommuner. 

Fördelning av kostnader vid budgetering 

Timpriser vid köp och sälj mellan medlemskommun och IT-enheten beräknas enligt 
självkostnadsschablon och taxor och avgifter beräknas utefter avtal beroende på om taxan är 
avhängig internt arbete eller externt.  

• Den politiska kostnaden med sammanträden och servicen runt det med nämnds 
sekreterare och hanteringen av protokoll och utskick bekostas av 
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medlemskommunerna enligt fördelningen med invånarantal i respektive kommun 
året före budgetåret vid november månad. 

• Insatser/projekt som har beställts av IT-enhetens personal och som innebär externa 
kostnader medför att dessa debiteras enligt självkostnadsprincipen. 

o Köparen av insatserna/projekten ska offereras innan beställning sker så att 
utfall kan följas upp och onödiga kostnader minimeras om fler parter 
tillkommer i uppdraget. 

Taxor och avgifter 

IT-nämnden ser över samtliga taxor och avgifter årligen. Eventuella förslag till förändringar 
ska inarbetas i nämndens budgetförslag och fastställs enligt överenskommen budgetprocess. 

Med avgift avses i detta sammanhang priset på en vara eller tjänst. Taxa omfattar även regler 
för avgiftsuttag eller timdebiteringar. 

Beloppen fastställs exklusive mervärdesskatt (moms) för att undvika att nya beslut behöver 
tas på grund av förändringar av mervärdesskatten. 

Prissättning ska som huvudregel ske till kalkylerat självkostnadspris 
• Prissättning av verksamhetslokaler som används av IT-enheten belägna i 

medlemskommunen prissätts enligt de avgifter som används i respektive 
medlemskommun och ska regleras i ett internhyresavtal mot IT-nämnden.  

Investeringar  

IT-nämndens egna investeringar sker efter värdkommunens riktlinjer och särredovisas i 
anläggningsregistret. En dokumentation ska hållas aktuell så att även utrangerade och 
avskrivna tillgångar som innehas av värdkommunen finns bevarad i anläggningsregistret. 
Kapitalkostnaderna följer värdkommunens aktuella internränta 

Investeringsobjekt överstigande 5 prisbasbelopp ska alltid åtföljas av en drift- och 
investeringskalkyl. Efter genomförd investering ska alltid investeringsobjekt slutredovisas till 
värd och medlemskommunerna   

IT-nämnden tar fram en investeringsplan över fem år som uppdateras varje år. Det första året 
avser budget för det kommande året och de fyra påföljande åren ingår i den ekonomiska 
planen.  

IT-nämnden ansvarar för att alla driftkonsekvenser av investeringsverksamheten ryms inom 
angivna kommunbidrag.  

Anslag för investeringar som ännu inte färdigställts inom kalenderåret kan i samband med 
delårsbokslutet ombudgeteras till nästkommande års budget.  

Försäljning av lös egendom får ske efter de riktlinjer som värdkommunen beslutat. 

Redovisning och uppföljning av verksamheten 

Värdkommunen ansvarar för IT-nämndens ekonomisystem och tillhörande övriga system.  

För att redovisningen ska särskiljas från värdkommunens bokföring så behöver 
värdkommunen särredovisa och sidoordna all bokföring i upplägg av nytt företag.  

För övrigt så ska redovisningen följa och ge en rättvisande bild av IT-nämndens ekonomi 
enligt Kommunallagens (KL) 8 kapitel och de bestämmelser som står i Lagen om Kommunal 
Redovisning (LKR) gällande den kommunala bokföringen. Rådet för Kommunal Redovisning 
(RKR) svarar för normeringen av vad som ska anses som god redovisningssed inom den 
kommunala sektorn  

Redovisningen ska tillgodose externa och interna intressenters behov av information om IT-
nämndens och dess olika verksamheters resultat och ställning. 

Uppföljningen av både ekonomi och verksamhet är viktig både för IT-nämndens egen del 
samt medlemskommunerna som finansierar verksamheten. Syftet är att ge en bedömning av 
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den ekonomiska utvecklingen i relation till måluppfyllelsen. Detta för att ge beslutsfattare på 
olika nivåer möjlighet att vidta nödvändiga åtgärder under innevarande eller kommande år.  

Varje avlämnad rapport från IT-nämnden ska innehålla en årsprognos. 

Uppvisar en prognos underskott på årsbasis ska nämnden via sin förvaltning erhålla ett 
åtgärdsförslag.  

Årsredovisningen ska innehålla en beskrivning och analys av IT-nämndens ställning samt 
måluppfyllelse för det gångna året.  

Hantering av över eller underskott 

Om ett överskott uppstår som en positiv budgetavvikelse och det inte beror på minskad 
verksamhet eller andra kostnadsavvikelser som budgeten byggde på så får 

IT-nämnden reservera överskottet i en resultatfond som max får byggas upp till en storlek 
som utgör 10 % av det samlade kommunbidragets storlek för aktuellt räkenskapsår. 
Medlemskommunernas respektive andel av överskottet ska anges i not. 

Överskott får ej användas till att starta något som senare kommer att medföra krav på ökade 
anslag. 

Om ett underskott uppstår som en negativ budgetavvikelse som inte kunnat åtgärdas under 
året och det inte heller finns några medel att använda ur en resultatfond för att täcka 
underskottet, så följer underskottet med som ett besparingskrav till nästföljande år och täcks 
inte av medlemmarnas kommunbidrag. 

Upphandling och inköp  

Upphandling ska ske i enlighet med Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Upphandling och 
inköp ska alltid ske enligt värdkommunens upphandlingspolicy.  

IT-nämnden ska ha en helhetssyn på upphandlingar och ta tillvara de vinster som följer av 
samordnad upphandling, främst genom ramavtal.  

Intern kontroll 

Den interna kontrollen är en viktig del av värdkommunens styrsystem gentemot IT-nämnden.  

I begreppet intern kontroll innefattas hela organisationen och alla de rutiner och olika 
samverkande aktiviteter som bland annat syftar till att:  
• öka effektiviteten inom alla nivåer i organisationen  
• säkerställa att lagar, riktlinjer mm efterlevs  
• säkerställa en riktig och fullständig ekonomisk redovisning  
• säkerställa att resurser disponeras i enlighet med medlemmarnas intentioner  
• trygga tillgångar och förhindra att medlemskommunerna drabbas av extra kostnader på 
grund av oavsiktliga eller avsiktliga fel.  
Ansvaret för den interna kontrollen ligger på IT-nämnden och nämnden svarar för 
utformning och utförande av den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområde. 
Värdkommunen däremot tar fram riktlinjer för den interna kontrollen.  

IT-nämnden ska varje år anta en särskild plan för den interna kontrollen och rapportering av 
genomförd internkontroll ska ske till nämnden och bifogas bokslutet.  
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Ekonomiska huvudprinciper  

Ägandet 
Ägandet av central utrustning ska it-nämnden stå för. Övrig utrustning, bl a arbetsplatsutrust-
ningarna, ägs av respektive kommun. 

Inventarieansvaret 
Ansvaret över inventarierna ska ligga på respektive kostnadsställeansvarig. Det innebär att: 

- Kontrollen för den centrala utrustningen ligger på it-förvaltningen. 
- Kontrollen över respektive kostnadsställes utrustningar ska ligga på 

kostnadsställeansvarig för att ge möjlighet till en aktiv styrning. 
- It-förvaltningen tillhandahåller ett systemstöd för att hålla reda på inventarierna 

som kan hanteras av respektive kostnadsställe. Processen ska tas fram i samarbete 
mellan it-förvaltningen och övriga förvaltningar. 

- För att kunna tillhandahålla en bra support och säkerhet ska följande kommunägda 
utrustningar registreras per person och kostnadsställe: 

o Dator/datorpaket 
o Surfplattor, t ex iPads 
o Mobiler 
o Kommunikationsabonnemang 

Beskrivning av logistikkedjan för arbetsplatsutrustningar 
- Beställningar av arbetsplatsutrustning sker av kostnadsställeansvarig genom 

beställningsportal som tillhandahålls av it-förvaltningen(/ramavtalsleverantör). 
- Vid leverans av utrustning registreras den i inventarieregistret av it-förvalt-

ningen(/ramavtalsleverantören). 
- Ansvarig för kostnadsstället ska hålla registeret aktuellt genom att registrera 

förändringar, t ex att användaren slutar och/eller byter kostnadsställe eller att 
utrustningen utrangeras. 

- Utrangering av utrustning hanteras, efter anmälan från kostnadsställeansvarig, via it-
förvaltningen som då avregistrerar och sköter en säkerhets- och miljömässig 
destruktion av utrustningen. 

- Det tekniska rådet inom it-förvaltningen kan, av säkerhets- och supportskäl, kräva 
ett utbyte av utrustning. 

AD-konto till anställda och elever 
- It-förvaltningen har till uppgift att underhålla ett gemensamt AD för alla anställda 

och elever i de fem kommunerna. Det innebär att lönesystemet och motsvarande 
”elevsystem” genererar information eller transaktion för registrering respektive 
borttag av behörig användare inom kommunernas nät. 

- Regler för processen ansvarar HR-enheterna för i samverkan med it-förvaltningen 
för att både tekniskt och, inte minst, säkerhetsmässigt, säkerställa att obehörig 
tillgång till information mm inte ska förekomma. 

Kostnadsfördelning för gemensamma tjänster från it-förvaltningen 
En del av kostnaderna för it-förvaltningens verksamhet fördelas enligt en fördelningsnyckel 
som i huvudsak är baserad på antalet användare och deras tekniska utrustningar. Det är 
initialt främst personalkostnader (med justering för externa ”ordinarie personalkostnader t 
ex vid outsourcing av verksamhet) som ingår, dvs: 

- Support och service 
- Beställningar, inklusive logistik och administration 
- Kundstödsfunktion i form av avstämningar, rapporteringar och stöd i it-relaterade 

utvecklingsfrågor 
- Nätövervakning 
- Drift, underhåll av den tekniska basplattformen och verksamhetssystem, inklusive 

licenskostnader 

Det finns initialt stora skillnader i vad som ingår i de ingående it-organisationernas ekonomi 
och det är stora skillnader i hur mycket som har investerats i central utrustning. Även 
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geografiska skillnader innebär att samtliga kostnader inte solidariskt kan fördelas via en 
gemensam fördelningsnyckel. Det innebär att vid uppstarten av den nya it-nämnden gäller 
följande: 

- Avvecklingen av de befintliga nämnderna sköts separat från den nya it-nämnden och 
principen är att de ska ”självdö” vartefter de ekonomiska transaktionerna avslutas. 

- Underhåll, administration och utveckling av nätverken och brandväggarna sköts av 
it-förvaltningen och kostnaderna fördelas mellan kommunerna i enlighet med den 
faktiska kostnaden för respektive kommun. Framöver, när den centrala 
nätstrukturen har byggts ihop, kan kostnaden för den centrala nätstrukturen 
fördelas enligt den gemensamma fördelningsnyckeln. Eventuellt kommer de så 
kallade förvaltningsnäten inte att kunna kostnadsfördelas på samma sätt beroende 
på de geografiska och lokalmässiga skillnaderna mellan kommunerna. 

- Uppgiften för it-nämnden är att successivt bygga ihop de centrala it-lösningarna till 
en enhetlig och gemensam lösning. Det innebär att: 

o Kostnaderna vid skapandet av den gemensamma centrala serverplattformen 
kommer att fördelas i enlighet med de behov som finns för varje kommun. 
Detsamma gäller för att koordinera en gemensam lösning för lokaler, 
inklusive datahallar, och eventuella övriga driftrelaterade kostnader. I en 
framtida koordinerad lösning kan kostnaderna fördelas enligt den 
gemensamma fördelningsnyckeln. 

- Förvaltningsspecifika kostnader, främst för förvaltningsnät och verksamhetssystem 
med kringkostnader, står varje förvaltning för även om hanteringen sker via it-
förvaltningen. 

Det som i övrigt direkt ska belasta beställande ansvarskod 
- Beställda utrustningar, abonnemang och kringutrustning som beställs via ramavtal 

som it-förvaltningen administrerar 
- Utredningar och projekt mm för förvaltnings-/verksamhetsspecifika behov 

Fördelningsnyckel 
Gemensam IT-organisation och gemensamma IT-resurser som enligt fördelningsnyckeln ska 
belasta respektive kommun beslutas av it-nämnden inför varje kalenderår. Varje kommun 
bidrar för detta med en baskostnad på 1 miljon kronor. Återstående kostnader fördelas enligt 
fördelningsnyckeln som är en vägning mellan kommunernas antal anställda och elever samt 
deras utrustningar. I april 2018 är fördelningen: 

- Heby kommun 17 % 
- Knivsta kommun 17 %  
- Tierps kommun 27 % 
- Älvkarleby kommun 11 % 
- Östhammars kommun  28 % 

Anmärkning: Utgångspunkten för fördelningsnyckeln enligt ovan är det faktiska förhållandet 
inom respektive kommun i april 2018. 

 
Anmärkningar 

- Kommunernas ekonomer bör fortsätta att renodla it-budgeten/-utfallet för 2018 
genom att ensa kostnaderna för bl.a. lokaler, förvaltningarnas 
internleasingkostnader, nät-/kommunikationskostnader. Det kan innebära att fler 
kostnadsområden kan ingå i det som kan fördelas enligt fördelningsnyckeln. 

- De samordningsvinster som uppnås i den gemensamma it-nämndens verksamhet 
kommer att fördelas efter de regler som framgår av Samverkansavtalet. 

 



    

 

Förstudie för en gemensam IT-nämnd:  Knivsta-Östhammar-Tierp-

Heby-Älvkarleby 

 

Samverkan och digitalisering är nyckelord för att klara de framtida utmaningarna för små och 

medelstora kommuner och kommunerna generellt i Uppsala län. Detta kom fram i gemensamma 

måldagen i Uppsala region.  Där av så har fem av kommunerna i Uppsala län beställt en förstudie för 

samverkan inom IT-drift och support. 

Mål och uppdrag 
• Erbjuder deltagande kommuner bra stöd för att kunna fokusera på verksamhetsutveckling/ 

digitalisering.  

• Effektivt nyttjande av regionala IT-resurser och ökat samarbete inom alla frågor rörande 

digitalisering.  

• Ordning och reda i IT drift och support 

• Bra kvalitet på leveranserna och konkurrenskraftig kostnad 

• Tydlighet i gränssnitten mellan nämnd och respektive kommun även i enhetlig och 

tydlig IT-styrning behövs. 

• Trygghet genom lägre sårbarhet och mindre beroende av externt stöd. 

Bakgrund 
Tierp-Älvkarleby: IT-centrum är placerad i en gemensam nämnd för IT-verksamheterna inom Tierp 

och Älvkarleby sedan 2012 med Tierp som värdkommun. Verksamheten är etablerad och är enligt en 

nyligen gjord PWC rapport väl fungerande med vissa förbättringsområden. Det finns en otydlighet 

kring IT-styrningen i uppdraget som skapar osäkerhet i organisationerna. Kortfattat handlar det i 

vilken mån IT-centrum ska vara aktiva och föreslå IT-lösningar till verksamheterna eller om 

verksamheten ska ha egen IT-kompetens och lägga beställningar till IT-centrum. Har infört delar av 

ITIL och arbetar enligt en systemförvaltningsmodell, dock inte pm3 men snarlik. Har skapat en vi-

känsla i gruppen.  

Östhammar: har pensionsavgångar och ser en utmaning i framförallt att de har en teknisk skuld inom 

infrastruktur och nät- och serverdrift. Ser positivt på ett samarbete och önskar ett snabbt och 

konkret samarbete med Tierp och Älvkarleby kring drift- och support, med start 1 januari 2018, 

alternativet är att söka sig mot privat sektor för att kunna hantera önskade förbättringar.  

Östhammar behöver gå in med vissa investeringar i tekniska miljön för att ett samarbete ska vara 

möjligt. Väl utvecklad pm3 och kostnadsfördelningsmodell som har arbetats in i verksamheten under 

en längre tid.  



    

Knivsta-Heby: Har gemensam IT-verksamhet sedan 2,5 år med Knivsta som värdkommun. De har 

outsourcat first- och third-line support och upplever sig ha ett stort konsultberoende och fått ett 

oväntat underskott på 8 miljoner kronor under 2016 (som bl.a. rör konsolideringskostnader vid 

skapande av gemensamma nämnden). Tecknar nu avtal på ytterligare fyra år på bland annat first-line 

support och har en pågående rekrytering av IT-chef, vilket tillsammans försvårar ett operativt 

samarbete i närtid med övriga kommuner. 

En väl utvecklad metod för att samla ihop verksamheternas behov (e-styr) finns på Knivsta och planer 

på att införa e-styr har under året startats upp i Heby. Den gemensamma politisk styrning av 

nämnden fungerar bra. 

Målbild omfattning 
Samtliga kommuner står inför utmaningar i att klara av grunduppdraget som även blir tuffare 

framöver via nya direktiv samt den allmänna önskan om ökad digitalisering av alla möjliga 

verksamheter. Därför rekommenderas att se nödvändiga IT-resurser som olika arkitekturroller som 

nödvändiga att ingå i IT-drift och support. Dessa resurser är kritiska att ha tillgång till och för att 

minska konsultberoendet. Mycket av denna kompetens finns inom dessa fem kommuner 

tillsammans och de behöver nu arbeta för alla fem inom sina specialistområden framöver för att få 

stimulans och kunna specialisera sig än mer. På sikt kan även IT-nämnden utvecklas till att tolka 

verksamheternas behov per område och inte per kommun. D.v.s. att en person har kontakt med alla 

socialförvaltningar i länet och försöker att samordna behoven till kostnadseffektiva och 

användarvänliga lösningar tillsammans. 

En fördel om varje kommun har egen stark kompetens inom IT är att det underlättar att fånga upp 

verksamheternas behov och internt kanalisera och prioritera vilka satsningar som ska göras.   

Även E-tjänsteplattformens integrationer och drift och support kan hanteras av denna organisation 

då enbart Enköping står utanför och ett bra samarbete är smidigt att ordna. Att som alternativ 

Region Uppsala sköter denna, vilken inte alls har en funktion i den kommer inte troligen att vara 

möjligt på sikt. 

Förslag 

Gränssnitt Kommunernas ansvar: 
- Utveckla och vid behov digitalisera sin verksamhet, omvärldsspana för lösningar. Leda 

kommunens prioritering av digitala och IT-insatser, det s.k. E-styr eller IT-rådet. 

- Ha utsedda kontaktpersoner som har verksamhetskompetens och IT-kompetens för att vara 

”översättare” mellan verksamhet och IT-drift och support. Även ha processägarskap för pm3 

i sin organisation och ha kontroll av efterlevnaden.  Önskar någon kommun att denna tjänst 

ska tillhandahållas av gemensamma IT-centret så sköts det separat via extra finansiering i 

mån av tid.  

- Agera systemägare och systemförvaltare (objektsägare och objektsledare i enlighet pm3 av 

sina verksamhetssystem). Detta inkluderar bland annat att vara informationsägare.  



    

- Att sköta intern prioritering av verksamhetsutveckling med stöd av IT och medverka i den 

gemensamma styrningen och prioriteringen tillsammans med övriga kommuner gentemot IT-

drift och support.  

- Att dela den gemensamma målbilden för den gemensamma IT-nämnden. 

- Under projekttiden bistå med resurser för att införa pm3 i sin organisation. 

Gemensamma IT-nämndens ansvar 
- Vara lyhörda, flexibla och kundorienterade till samtliga deltagande kommuner. 

- Agera i enlighet med gemensamma prioriteringar och inte starta egna projekt utan 

godkännande. 

- Ansvara för drift- och support inklusive IT-arkitektur, IT-strategi, gemensamma e-

tjänsteplattformen och ge förslag till IT-lösningar till verksamheternas behov efter 

omvärldsspaning och dialog.  

- Agera för det gemensamma bästa i form av teknik och kostnad. 

Målbild organisation och struktur i förstudiens förslag: 
Förstudiens bedömning är att rätt kompetenser för den gemensamma IT-nämnden finns i 

organisationerna och ingen extern rekrytering är nödvändig. 

 

Den gemensamma nämnden får en gemensam budget för hela verksamheten, dock kommer att 

tidigare upphandlade avtal och tidigare fasta kostnader behöva bäras av respektive kommun separat 

från den gemensamma budgeten. 

E-styr/ IT-råd är det gemensamma forumet för att föra strategiska dialoger och beslut om 

prioritering per kommun gentemot IT-organisationen. Kommunen leder detta forum. Det 

rekommenderas att utgå från Knivsta-Hebys modell för E-styr och införa i alla kommuner. Liknande 

forum finns även i Östhammar och Älvkarleby också. Kommunernas samtliga E-styr bör träffas två 

gånger per år för att föra strategiska övergripande diskussioner och prioriteringar för att hitta 



    

synergieffekter och sprida goda exempel. Ordföranden i E-styr bör sitta i kommunens ledningsgrupp 

eller vara representerad i denna när digitalisering och IT-frågor lyfts upp.  

Operativ styrgrupp fungerar som ett arbetsutskott till gemensamma nämnden. Här förs en 

strategisk dialog och tas beslut inom delegation om övergripande prioriteringar och 

verksamhetsplan, budget och personalfrågor övriga beslut lyfts till den gemensamma nämnden. 

Denna styrgrupp bemannas av respektive kommuns kommunchef eller av denne utsedd person. 

CIO/ IT-chef är chef för hela den gemensamma verksamheten och ytterst ansvarig för att leda 

verksamheten inklusive personal, ekonomi och måluppfyllelse. Denna person har i uppdrag att väva 

ihop teknik, kultur och arbetssätt på ett enhetligt sätt med kunder och medarbetares bästa i fokus. 

Den är länken mellan IT och verksamheten på ett generellt plan från IT-organisationen. 

Rekommendationen är att CIO/ IT-chefen eller annan utsedd person från nämnden sitter i E-styr/ IT-

råd i samtliga kommuner. 

Chef IT-strategi och planering (stf CIO/IT-chef) samlar strategiska resurser som 

förvaltningsledare, projektledare, IT-strateg, IT-arkitektur och IT-säkerhet. Ska säkerställa att 

förvaltningsmodellen fungerar och är implementerad, säkerhet och arkitekturfrågor. Representerar 

hela nämndens frågor i dessa områden och är ersättare till IT-chefen i strategiska dialoger med 

kommunerna.  

IT-driftschef är ansvarig för att den dagliga driften och strategiskt säkerställande av den tekniska 

miljön och delta i eller leder utvecklingsprojekt och förse dessa med rätt teknisk kompetens.  

IT-supportchef är ansvarig för supportdesk och fälttekniker, bemötande av verksamhetens kunder. 

Ansvarig för att få gemensam support och service desk till deltagande kommuner 

Förslag kring lokaler och placering 
1. Multilokalisering av gemensam nämnd, det vill säga både operativ och strategiska resurser ska 

finnas på plats i samtliga kommuner om möjligt. 

2. Gemensamma serverparken byggs upp där det är lägst kostnad för önskad kvalitet. Antingen i 

Tierp då kostnaderna för detta blir lägst där då högst standard på existerande lösning, alternativt 

köpa infrastruktur som tjänst Detta får bli ett senare beslut. En redundant lösning kommer också 

att krävas så görs det i egen regi är troligen serverhallen i Knivsta platsen för denna. 

3. Nämndplacering är öppen och får beslutas politiskt. En fördel i styrning och dialog är om 

kommunen som agerar värdkommun har vidhängande förvaltning direkt mot den gemensamma 

IT-nämnden. Detta har i dagsläget endast Östhammars kommun.  

Ekonomi  
Det har i denna förstudie inte varit möjligt att analysera ekonomiska förutsättningar för denna 

nämnd.  

Grundprincipen bör vara att den gemensamma nämnden får en gemensam budget för hela 

verksamheten, dock kommer att tidigare upphandlade avtal och tidigare fasta kostnader behöva 

bäras av respektive kommun separat från den gemensamma budgeten till dess att dessa kostnader 

är utfasade. Därefter så är det viktigt att respektive kommun bär sina egna kostander. Det vanligaste 

sättet för att fördela drift- och supportkostnader är att använda fördelningsnyckeln antalet 



    

arbetsplatser eller kommuninvånare. Specifika projekt och arbetsinsatser som ligger utanför generell 

drift och support kommer att behöva debiteras separat via en överenskommen taxa.  

Det är viktigt att uppnå att alla kommuner känner sig som vinnare ekonomiskt av denna 

sammanslagning så att inte den kommun som har en dyrare kostnad idag för IT blir stor vinnare på 

de andras bekostnad. 

Bedömningen är att kostnaderna inte kommer att gå upp vid en sammanslagning utan snarare kunna 

sänkas alternativt få ut mer för existerande budgetar. Dock så kommer vissa konsolideringskostnader 

kring infrastruktur och teknik samt kostnader om rör projektinförandet att uppstå. En grov 

uppskattning är att en budget på 5 miljoner kronor behövs för perioden 2017-2019. 

 Fördelar 
• Möjliggör de aktuella behoven och visualiserar en långsiktig lösning. Detta genom att nyttja 

den ordning och reda i IT drift och support och teknikkunnande som finns i Tierp-Älvkarleby 

till att stötta Östhammar direkt med sin tekniska skuld.  

• Skapar en tydlighet i gränssnitten mellan nämnd och respektive kommun samt enhetlig och 

tydlig IT-styrning . Använder de goda exemplen i Knivsta-Heby och Östhammar inom IT-

styrning och förvaltningsmodell.  Skapar en trygg och effektiv IT-styrning genom att den IT-

strategi- och planeringskontoret skapas. 

• Erbjuder deltagande kommuner bra stöd för att kunna fokusera på verksamhetsutveckling/ 

digitalisering.  

• Effektivt användande och möjlighet att ge stimulerande uppdrag till svårrekryterade 

nyckelkompetenser. IT-säkerhet, IT-arkitektur mm är nycklar för att kunna möta det 

moderna samhällets krav på digitalisering, öppna data kombinerat med att klara 

integritetskraven. Dessa resurser är dyra att ha per kommun och det är svårt att uppehålla 

nödvändig kompetens och stimulans om det är blandtjänster. 

Nackdelar/ Risker 
• Att utvecklingen av IT går långsamt på grund av en byråkratisk och krånglig 

beställningsprocess när fem kommuner ska komma överens. 

• Utmaning i att enas om gemensam arbetskultur och processer i den större skapade 

arbetsgruppen, speciellt då den är lokaliserad på fem orter. 

• Att kostnadsfördelningen kan upplevas orättvis i specifika projekt och områden. 

 

   



    

Alternativ till att nå långsiktiga målbilden 
Det finns två olika alternativa förslag till att nå målbilden till 2021. Antingen genom att skapa 

först en gemensam nämnd för Östhammar-Tierp-Älvkarleby eller slå ihop direkt en 

gemensam nämnd med olika drift-och supportmiljöer till nästa steg som är en fullskalig 

gemensam IT-organisation för alla fem kommunerna. I bägge fallen så rekommenderas att 

använda de IT-chefsresurser som finns tillgängliga i dagsläget.  

Alternativ 1: Först Ö-T-Ä nämnd sedan Ö-T-Ä-K-H 
En sammanslagning av de fem kommunernas IT-verksamhet föreslås i två steg organisatoriskt. Det 

första steget är att skapa en gemensam IT-nämnd för de Östhammar, Tierp och Älvkarleby. De tre 

kommunerna har en gemensam CIO/IT-chef som är ansvarig mot nämnden med två chefer under sig, 

en hanterar drift och support och en planering och strategi.  

Steg 1: Östhammar-Tierp-Älvkarleby 

Gemensam IT-organisation för Östhammar, Tierp och Älvkarleby från och med 1 januari 2018. 

Den gemensamma nämnden kan om så önskas att flyttas till Östhammar då verksamheten då blir 

direkt vidhängd den gemensamma nämnden. Den får en gemensam budget för hela verksamheten, 

dock kommer att tidigare upphandlade avtal och tidigare fasta kostnader behöva bäras av respektive 

kommun separat från den gemensamma budgeten. Om tidplanen ska vara möjlig till 1 januari 2018 

så behöver det ses som om att Östhammar går in i existerande nämnd för Tierp och Älvkarleby och 

beslutsunderlag måste fram mycket snabbt till alla tre kommunerna, mer realistiskt är den 

gemensamma nämnden 1 januari 2019 men större delen av samarbetet sätts igång så fort som 

möjligt. 

CIO/ IT-chef får en likadan roll som i långsiktiga målbilden dock i mindre omfattning. 



    

Chef IT-strategi och planering får en likadan roll som i långsiktiga målbilden dock i mindre 

omfattning. För dessa tre kommuner skulle vara möjligt att ha samma person för IT-chef och IT-

strategi och utveckling. 

IT-drift och supportchef är ansvarig för att den tekniska miljön och paketering och bemötande av 

verksamhetens kunder. Ansvarig för att få gemensam support och service desk till deltagande 

kommuner.  

Nämnden kan vara igång 1 januari 2018 men rekommenderad start är 1 januari 2019 och 

budgeteras som de IT-centrums plus Östhammars existerande IT-budgetar. Inga merkostnader 

uppskattas dock kommer att vissa åtgärder att krävas som får följande konsekvenser: 

- Förseningar av vissa pågående projekt 

- Tidigareläggning av bredandsprojekt i Älvkarleby som medför tidigare kostnader. 

Det som inte kommer att vara möjligt att lösa till 1 januari 2018 är: 

- Framförallt att driftsmiljön inte är enhetlig, dock så kan ett gemensamt gränssnitt i forma av 

supportdesk mm finnas på plats gentemot kunderna. Tekniska konsolideringsprojektet 

behöver pågå åtminstone till sommaren 2018.  

- Förvaltningsprocesser i kommunernas organisationer, dvs pm3 i Tierp och Älvkarleby kommer 

inte att vara införda fullt ut. 

 

Steg 2: Sammanslagning alla fem kommuner till målbilden 

För att nå målet med samverkan och digitalisering fullt ut så följer nästa steg att slå samman alla fem 

kommunernas IT-verksamhet, vilket skulle vara möjligt tidigast från 1 januari  2021 då det är stora 

skillnader i tekniska miljöer och upphandlade avtal som reglerar vissa delar. Samt det är 

ansträngande för medarbetarna att ha omorganisationer för tätt inpå varandra. 

Nu är omfattning av personal och uppdrag så pass stort att det är nödvändigt att dela på IT-chef och 

chef för strategi och planering samt support- och driftsfrågor. 

Projekt ÖTÄ februari 2017 – dec 2017 

För att det ska fungera praktiskt att slå ihop Tierps/ Älvkarlebys IT-verksamhet med Östhammars så 

kommer det att behöva omfördelas i roller för att klara med löpande verksamhet samtidigt med 

sammanslagningen under 2017. För att undvika köp och sälj mellan kommunerna så föreslås att 

nyckelroller får tjänstledigt och delade anställningsavtal. (Det är fullt möjligt att samfinansiera dessa 

också, dock måste det först kontrolleras gentemot kommunallagen. 

I huvudsak berörda personer är Lars-Erik Andersson, Dan Malmberg-Jansson och Anders Millerjord.  

Några personer till kan vara aktuella för delade tjänster men det får fortsatta arbetet utvisa. Men ett 

samarbete på givande och tagande kommer att krävas av många inblandade roller. 

Projektmål Ö-T-Ä 2017 
För att möjliggöra en gemensam organisation från den 1 januari 2018/2019 så behöver arbetet 

påbörjas inom kort för att skapa samsyn och förståelse kring processer, kultur, styrning och IT-miljö 



    

med mera. Även den långsiktiga målbilden med en helt gemensam organisation inkluderande 

tekniska miljön behöver ca tre-fyra år för att gå igenom på ett lyckat sätt och behöver påbörjas nu. 

Förslaget är att skapa en gemensam projektorganisation för 2017 som består till största delen av 

ledande linjeorganisation som hanterar detta.  

- Skapa gemensam drift- och supportmiljö för Östhammar, Tierp och Älvkarleby. Hantera den 

tekniska skulden för Östhammar. 

- Drift- och supportmiljön som skapas ska vara skalbar till att vid senare tillfällen kunna slås 

ihop med Knivsta-Hebys. 

- Hög delaktighet från personal och en trygghet i att projektet ska bemannas av ledande roller 

från linjeorganisationen. 

- Utreda och föreslå placeringsort för den gemensamma nämnden, inkluderande framtagande 

och förankring av nytt reglemente. 

Projekt 2018-2020: ÖTÄ-KH 
- En extern projektledare med administrativ och juridisk kompetens behöver anlitas. 

- Skapa förutsättningar för en gemensam IT-miljö och dess strategi och planering till 1 januari 

2021 inkluderande förvaltningsledare, IT-arkitektur, IT-säkerhet, IT-projektledning, IT-

strategi, införande av gemensam systemförvaltningsmodell. 

- Skapa förutsättningar för en gemensam nämnd från 1 januari 2021 med styrning, ekonomi, 

mål mm. 

- Påbörja utbildningar, processer och värdegrundsarbete för den gemensamma verksamheten. 

 

Projektgrupp 2018-2020. 

Projektgruppen bemannas med fördel med personer från linjeorganisation förutom projektledaren. 

för att säkert synka ihop de olika verksamheternas behov in i linjen. Det kommer att behövas ett 

utpekat stöd inom ekonomi och HR. 



    

 

I praktiken… 

- Behöver dela anställningsavtal på ett antal ledande tjänster, men inte förändra flertalets 

anställning och arbetsuppgifter eller skapa nya. Alternativt så samfinansieras dessa tjänster 

av kommunerna för att underlätta för personelen, men tveksamt om det är förenligt med 

LOU. 

- Investeringar som behöver göras i tekniska miljöer får delas mellan kommunerna. Gällande 

ramavtal – olika leverantörer? Vid behov får upphandlingar göras gemensamt. 

- Hur delar vi projektkostnaderna? 

Tidplan alt 1 

  



    

Alternativ 2: Direkt en gemensam IT-organisation för alla fem kommuner 
En sammanslagning av de fem kommunernas IT-verksamhet inom drift och support föreslås att göras 

i två steg organisatoriskt. Det första steget är att skapa en gemensam IT-nämnd för de fem 

kommunerna som har en gemensam tjänsteman/ IT-chef som är ansvarig mot nämnden men med 

två skilda tekniska miljöer för drift och support. Ett gemensamt IT-strategikontor inrättas för att styra 

IT så att en gemensam kultur, processer och teknisk miljö kan byggas ihop under löpande arbete.   

 

Nästa steg är att skapa målbilden, den fullt utbyggd gemensam organisation inkluderande den 

tekniska miljön och då kommer troligen att personalstyrkans storlek kräva två separat underchefer 

men som delas upp på en driftsenhet och en supportenhet. 



    

Tidplan Alternativ 2 

 

Jämförelse alternativ 1 och alternativ 2 

Alternativ Alt 1. Nämndsammanslagning 

i två steg 

Alt 2. Gemensam nämnd för 5 

kommuner i ett steg 

Fördelar 1. Tid att fokusera på en sak i taget. 

Löser Ö-T-Ä gemensamma behov 

snabbare. 

2. Långsiktig lösning som erbjuder 
mer tid till kompetensutveckling 

framförallt inom strategiska 

områden och till IT-verksamhetens 

resa från teknikfokus till tjänste- 

och processorienterade. 
3. Mindre risk för otillåtna 

direktupphandlingar i Ö-T-Ä 

 

1. Snabbare förändringsprocess för 

att tidigare lägga fokus på leverans 

i vardagen för IT-verksamheten. 

2. En nämndsammanslagning i takt 

med politisk omorganisation efter 
valet 2018 

3. Alla fem kommuner delaktiga från 

början och målbilden blir troligen 

av. 

Nackdelar 1. Personalen får omorganisation i 

två steg vilket kan leda till 

otrygghet.  

2. Blir den långsiktiga lösningen av 

med alla 5 eller kommer det att 

ändras på vägen? 
3. Kan påverka pågående projekt 

inom framförallt Tierp, Älvkarleby 

och Östhammar. På grund av 

snabba projektet under 2017. 

1. Investeringar och kostnader innan 

gemensam nämnd, risk för otillåtna 

direktupphandlingar och oenighet. 

2. Längre initial projekttid med 

delade anställningar mm, kan 

skapa otydlighet. 
3. Tight tidplan att få med alla fem 

kommuner, hinner underlag och 

material tas fram för att få väl 

förankrade beslut och hinner IT 

med i att skapa önskade 

kompetener, arbetssätt och kultur? 
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Förslag på beslut 
Styrelsen föreslås besluta 

–     att godkänna framlagd tertialrapport för Östhammar Vatten AB 
–     att överlämna framlagd tertialrapport till Östhammars kommun 

Ärendebeskrivning 
Östhammar Vatten AB är ett dotterbolag till Gästrike Vatten AB innehållande VA-anläggningar i 
Östhammars kommun. Bolaget verkar enligt självkostnadsprincipen och ska ha full kostnads-
täckning för verksamheten som innebär drift och underhåll av dotterbolagens anläggningar. Enligt 
arbetsordning för bolaget ska ekonomisk rapportering ske per 30 april och därmed upprättas 
delårsrapport 1, för beredning av styrelsen och för vidare rapportering till Östhammars kommun.  
 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsrapport tertial 1 2018 Gästrike Vatten AB med dotterbolag 

Östhammar Vatten AB Balansräkning – balansrapport tertial 1 2018 
 
 
Föredragande i ärendet är Anneli Westin, avdelningschef Kund & Verksamhet. 
 
 
 
Lena Blad 

VD 
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1 Inledning 

1.1 Gästrike Vatten-koncernen 

Bolagets ändamål är att tillsammans med de kommunala bolag som är huvudmän för VA-anläggningarna i 
Gävle, Hofors, Ockelbo Älvkarleby och Östhammar kommuner svara för driften av den allmänna 
vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunerna. 

Gästrike Vatten AB är moderbolag i koncernen och ägs gemensamt av kommunerna. Gävle kommun äger 
60 % av aktierna och Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar kommuner äger 10 % var. Dotterbolagen 
Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB och Östhammar Vatten AB ägs 
till 99 % av Gästrike Vatten AB och resterande procent innehas av respektive kommun. Varje kommun styr 
100 % av rösterna i dotterbolaget och styrelserna är utsedda av kommunfullmäktige i respektive kommun. 

I moderbolaget ingår alla medarbetare och utrustning som behövs för drift av VA-anläggningarna. Gästrike 
Vatten AB har full kostnadstäckning från sina döttrar. Om något av dotterbolagen har en verksamhet som 
går med underskott har den kommun som äger dotterbolaget skyldighet att tillskjuta kapital enligt 
samarbetsavtalet. VA-verksamheten finansieras av taxor. Enligt lag får VA-verksamheten inte ha något 
ekonomiskt vinstintresse, mer än att vara kostnadseffektiva. Självkostnadsprincipen gäller för VA-
verksamhet och eventuella över- eller underuttag i bolagen bör justeras inom tre år. Varje VA-kollektiv 
(kunder anslutna till det allmänna VA-nätet i respektive kommun) bär sina egna kostnader. Det är 
förutsättningarna för VA-försörjningen i respektive kommun som styr hur hög eller låg avgiften är i 
respektive kommun. 

Även om inte kostnader i ett dotterbolag får belasta ett annat dotterbolag i enlighet med LAV påverkas 
dotterbolagen av vad som händer inom koncernen som helhet. Till exempel kommer gemensamma 
satsningar och övergripande prioriteringar samt större drifthändelser påverka budget och utfall. Främst 
påverkas planeringen av nyttjandet av personella resurser. De gemensamma kostnaderna i Gästrike Vatten 
debiteras ut i enlighet med fastställd fördelningsnyckel. 
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2 Målanalys  

2.1 Invånare och kunder 

2.1.1 Invånare och kunder har förtroende för våra VA-tjänster 

 

Målanalys 

Vattenprover har tagits i enlighet med fastställt kontrollprogram. Alla vattenprover har bedömts som 
tjänliga, några med anmärkning. Under snösmältningsperioden har de stora vattenmängderna skapat 
störningar i dricksvattenproduktionen, framförallt i Lingbo (Ockelbo) och Totra (Gävle). 

I Östhammar ser vi efter ett års drift att råvattenkvalitén inte är bra. Detta innebär att vi kommer att 
behöva fokusera på att optimera våra processer i vattenverken. Detta gäller även på flertalet reningsverk 
där vi riskerar att överskrida våra tillstånd. 

Den nederbördsrika hösten och den stora snömängden gör att grundvattennivåerna har återhämtat sig och 
att det generellt sett är ett bättre läge i jämförelse med samma period de senaste åren. Dock är många 
grundvattenmagasin små vilket gör dem känsliga. 

Ett stort antal driftstörningar på ledningsnätet både akuta och planerade har inneburit leveransavbrott till 
kunderna. I majoriteten av de akuta läckorna har våra kunder fått tillbaka vattnet inom 12 timmar och i de 
få fall där det tagit längre tid har det gällt ett mindre antal kunder. Vid avbrott i leverans informerar vi 
berörda kunder genom sms/hemsida för att underlätta deras planering för den avbrutna leveransen och 
därmed mildra effekterna. 

Mätning av nöjd kundindex sker under hösten. Flera åtgärder pågår för att förstärka vår service till 
kunderna. Ett exempel på detta är tjänsten kundtekniker, med fokus på rådgivning och åtgärder ute hos 
kund. Ett stort antal informationsmöten och event har genomförts, dessa har berört flertalet kommuner. 

(Gästrike Vatten AB) 

Indikator Enhet Utfall  Målvärde Status 
Prognos 
Helår 

Nöjd kundindex Gävle Vatten AB   3,5 Ok Uppnås 

Nöjd kundindex Hofors Vatten AB   3,5 Ok Uppnås 

Nöjd kundindex Ockelbo Vatten 
AB 

  
3,5 Ok Uppnås 

Nöjd kundindex Älvkarleby Vatten 
AB 

  
3,5 Ok Uppnås 

Nöjd kundindex Östhammar 
Vatten AB 

  
3,5 Ok Uppnås 

Hälsomässigt säkert 
vatten 

Gävle Vatten AB 
100  

>99%  Uppnås 

Hälsomässigt säkert 
vatten 

Hofors Vatten AB 
100  

>99%  Uppnås 
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Indikator Enhet Utfall  Målvärde Status 
Prognos 
Helår 

Hälsomässigt säkert 
vatten 

Ockelbo Vatten 
AB 

100  
>99%  Uppnås 

Hälsomässigt säkert 
vatten 

Älvkarleby Vatten 
AB 

100  
>99%  Uppnås 

Hälsomässigt säkert 
vatten 

Östhammar 
Vatten AB 

100  
>99%  Uppnås 

2.2 Medarbetare 

2.2.1 Gästrike Vatten är en attraktiv arbetsgivare 

 

Målanalys 

Gästrike Vatten växer och vi har det senaste året fått både en till kommun och många fler medarbetare. Det 
är positivt men samtidigt en utmaning för hela organisationen. En viktig del för att organisationen ska 
fungera så bra som möjligt är att vi har en tydlig och ändamålsenlig organisationsstruktur. Både chefer och 
medarbetare ska ha tydliga ansvarsområden och roller, närheten till chef ska öka och vi ska kunna utvecklas 
och växa tillsammans. En utvärdering av den omorganisation vi gjorde för ett drygt år sedan har gjorts och 
utifrån detta har ett förslag på ny organisation med en mer renodlad och enhetlig struktur tagits fram. Från 
1 april gäller den nya organisationen. 

Under perioden har 7 rekryteringar slutförts, i enlighet med plan. Till de nya enheter som skapades 2017 
har samtliga enhetschefer rekryterats. Vi fortsätter nu med att introducera och utbilda våra chefer. 

Under april genomfördes medarbetardagar för samtliga medarbetare. Fokus var ”vem gör vad” och den nya 
organisationen presenterades i sin helhet och vilket ansvarsområde varje avdelning och enhet har. Samtliga 
medarbetare har fått utbildning i hjärt- och lungräddning under perioden. 

Precis som föregående år följer vi hur medarbetarna mår genom en Må bra–enkät varannan månad. 
Utfallet från februari visade som tidigare en hög arbetsbelastning och svårt med återhämtning. Med 
organisationens förändring, chefer rekryterade och förstärkning genom nya medarbetare bedöms att vi 
under året vänder trenden och att arbetsbelastningen blir mer balanserad. Under slutet av året görs en 
större enkät som ger ett Nöjd medarbetarindex. 

Sjukfrånvaron har under perioden legat under vår målnivå, förutom under mars. Bedömningen är att årets 
influensa är den största frånvaroorsaken och mönstret är detsamma i den nationella statistiken. 

Flera medarbetare ligger på en hög övertid, främst inom avdelning Produktion. Övertiden beror främst på 
flera stora driftstörningar. Åtgärder har genomförts för att ytterligare planera och prioritera i verksamheten 
för att inte öka övertiden. Vi har haft stora svårigheter att få ut statistik löpande på övertiden från vår 
leverantör av personalsystemet (Gävle kommun). Extra noga bevakning kommer att ske från och med nu då 
statistikleverans fungerar igen. 

(Gästrike Vatten AB) 
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Indikator Enhet Utfall  Målvärde Status 
Prognos 
Helår 

Nöjd 
medarbetarindex 

Gästrike Vatten 
AB 

  
=>3,2 Mindre 

avvikelse 
Uppnås 

Sjukfrånvaro Gästrike Vatten 
AB 

2,5  
=<3  Uppnås 

2.3 Hållbar tillväxt 

2.3.1 Gästrike Vatten har en långsiktigt hållbar VA-försörjning 

 

Målanalys 

För Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby har vi god kontroll på VA-försörjningen och våra tillstånd. 
Avvikelser finns i Östhammar där fortsatt arbete med att få en fullgod bild på status samt vidta åtgärder 
såväl som ta fram långsiktiga åtgärdsplaner. Snösmältningen har varit stor vilket har påverkat mottagen 
mängd på våra avloppsreningsverk i samtliga kommuner. 

Fortsatt arbete har skett med att få vattenkiosker på plats. Dessa ger oss möjlighet att få kontroll på 
vattenuttagen samt göra våra entreprenörers uttag säkra, trygga och så enkla som möjligt. De säkerställer 
även en god hygien vid hanteringen av vårt livsmedel. I och med att vattenkioskerna kommer på plats så 
kan vi fortlöpande låsa vattenposter, vilket gör att vi får bättre kontroll på uttag och minskar risken för 
kontaminering (förorening) 

I vårt samarbete med Gästrike räddningstjänst har vi fortsatt arbetet med hur vi kan stödja i deras uppdrag 
att ha släckvatten. Genom detta arbete säkerställer vi att uttag endast sker där kapacitet finns och riskerar 
inte att vårt ledningsnät blir trycklöst. 

(Gästrike Vatten AB) 

Indikator Enhet Utfall  Målvärde Status 
Prognos 
Helår 

Kontroll på 
vattenanvändning 

Gävle Vatten AB 
  

70 % Mindre 
avvikelse 

Uppnås 

Kontroll på 
vattenanvändning 

Hofors Vatten AB 
  

70 % Mindre 
avvikelse 

Uppnås 

Kontroll på 
vattenanvändning 

Ockelbo Vatten 
AB 

  
70 % Mindre 

avvikelse 
Uppnås 

Kontroll på 
vattenanvändning 

Älvkarleby Vatten 
AB 

  
70 % Mindre 

avvikelse 
Uppnås 

Kontroll på 
vattenanvändning 

Östhammar 
Vatten AB 

  
70 % Mindre 

avvikelse 
Uppnås 

God 
tillståndshantering 

Gävle Vatten AB 
  

>99 % Ok Uppnås 

God 
tillståndshantering 

Hofors Vatten AB 
  

>99 % Ok Uppnås 
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Indikator Enhet Utfall  Målvärde Status 
Prognos 
Helår 

God 
tillståndshantering 

Ockelbo Vatten 
AB 

  
>99 % Ok Uppnås 

God 
tillståndshantering 

Älvkarleby Vatten 
AB 

  
>99 % Ok Uppnås 

God 
tillståndshantering 

Östhammar 
Vatten AB 

  
>99 % Större 

avvikelse 
Uppnås ej 

2.4 Ekonomi 

2.4.1 Verksamheten har en ekonomi i balans 

 

Målanalys 

Samtliga anläggningsbolag visar en ekonomi i obalans per tertial 1. Det bedöms dock uppfyllas på årsbasis. 

De anläggningsbolag som har upparbetade överuttag hanterar dessa medel separat samt i plan 2019-2022. 

(Gästrike Vatten AB) 

Indikator Enhet Utfall  Målvärde Status 
Prognos 
Helår 

Kostnader vs budget Gästrike Vatten 
AB 

-8 %  
+-5 %  Uppnås 

Kostnader vs budget Gävle Vatten AB -10 %  +-5 %  Uppnås 

Kostnader vs budget Hofors Vatten AB -22 %  +-5 %  Uppnås delvis 

Kostnader vs budget Ockelbo Vatten 
AB 

-13 %  
+-5 %  Uppnås 

Kostnader vs budget Älvkarleby Vatten 
AB 

-13 %  
+-5 %  Uppnås 

Kostnader vs budget Östhammar 
Vatten AB 

-11 %  
+-5 %  Uppnås 

Personalkostnader 
vs rörelsekostnader 
(MB) 

Gästrike Vatten 
AB 3,9 %  

+-3 %  Uppnås 

Verksamhetskostnad
er vs 
rörelsekostnader 

Gästrike Vatten 
AB   

+-4 %   

Verksamhetskostnad
er vs 
rörelsekostnader 

Gävle Vatten AB 
8,7 %  

+-4 %  Uppnås 
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Indikator Enhet Utfall  Målvärde Status 
Prognos 
Helår 

Verksamhetskostnad
er vs 
rörelsekostnader 

Hofors Vatten AB 
-7,3 %  

+-4 %  Uppnås 

Verksamhetskostnad
er vs 
rörelsekostnader 

Ockelbo Vatten 
AB -0,1 %  

+-4 %  Uppnås 

Verksamhetskostnad
er vs 
rörelsekostnader 

Älvkarleby Vatten 
AB -1 %  

+-4 %  Uppnås 

Verksamhetskostnad
er vs 
rörelsekostnader 

Östhammar 
Vatten AB   

+-4 % Ok Uppnås 
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3 Utvecklingsområde 

3.1 Gästrike Vatten AB 

Utvecklad verksamhetsplanering - Då ytterligare en kommun (Östhammar) kommit in i koncernen påverkar 
det såväl resursbehov (fler projekt, utredningar, remisser och driftstörningar) som utfall från de 
gemensamma kostnaderna (totalt sett högre kostnad pga fler kunder och medarbetare men kan bli lägre 
per dotterbolag pga fler delar på kostnaden). Då verksamheten redan tidigare haft svårt att genomföra 
planerade åtgärder är det viktigt att skapa en god framförhållning och utrymme för löpande händelser 
redan i verksamhetsplaneringen samt säkerställa behovet av resurser internt på kort och lång sikt. För att 
säkerställa en god långsiktig ekonomi är det viktigt att även ha en god bild över hur kapitalkostnader, 
räntor, framtida intäkter mm påverkar. Under året kommer en översyn av gränsdragningen mellan 
underhåll och investeringar ske. En utredning pågår för att se hur nya skatteregler påverkar framtida 
kostnader. Sammantaget kommer dessa utredningar och analyser att påverka dotterbolagens budget och 
framtida intäktsbehov. Detta kommer i sin tur att ge underlag för en långsiktig taxenivå. 

Systematiskt förbättringsarbete – mätning och uppföljning  

Det är mycket som händer inom VA-området, både nationellt och inom EU, vilket påverkar hela koncernens 
För att säkerställa dricksvattenleveransen är prioriterade åtgärder bla att öka skyddet för 
vattenresurserna,  att skapa ökad redundans (dvs kunna leverera vatten från olika vattentäkter/verk) i VA-
systemet samt stärkt beredning genom fler reningssteg i vattenverken. 

Mer vatten genom fler vattentäkter behövs men det är även viktigt att effektivt använda det vatten som 
produceras. Fortsatta åtgärder för ökad kontroll (fler mätare) och minskat utläckage planeras men även att 
utreda alternativa lösningar för att tillgodose vattenbehovet. 

Ökade krav på beredning och robusthet för vattenleverans samt reningskrav för avlopp och dagvatten 
kommer att påverka inriktning och kostnader. Under planperioden kommer det därför vara ett stort fokus 
på ökad kontroll av dagens status genom ökad mätning och uppföljning. På så sätt ökar möjligheterna till att 
genomföra mångfacetterade analyser och därmed skapa förutsättningar för att leverera beslutsunderlag av 
hög kvalitet inför framtida åtgärder och prioritering mellan olika åtgärder. 

Uppföljning och mätning är även en viktig del i det systematiska förbättringsarbetet och genom att arbeta 
ännu mer intensivt med detta kan planerade åtgärder effektiviseras och styras så att de är möjliga att bygga 
på i ett längre perspektiv. 

Säkerhet och hållbarhet  

Förstärkt fokus inom säkerhet och hållbarhet påverkar VA-verksamheten både direkt och indirekt genom 
primärkommunernas ansvar. Speciellt kan nämnas arbetet med att tillämpa den nya 
dataskyddsförordningen och informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-direktivet). 
Även det stora arbete för att klimatanpassad såväl VA-verksamheten som våra städer samt tillse att 
vattenresurser skyddas för att säkerställa leverans behöver hanteras integrerat med primärkommunernas 
fysiska planering. 

Pedagogiska arbetet Inom Gästrike Vatten genomförs satsningar på att utveckla det pedagogiska arbetet 
för att öka kunderna och invånarnas kunskap och medvetenhet. Den närmaste tiden kommer särskilt barn 
och ungdomar att vara i fokus genom den Barnstyrelse som bildats. Barnstyrelsen är ett sätt där Gästrike 
Vatten arbetar för att nå den strategiska målsättningen om invånare och kunder med förtroende för 
bolagets VA-tjänster. 

Stark tillväxt och stort behov av underhåll 
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Planering för en stark tillväxt tillsammans med de behov som dagens VA-verksamhet kräver för att fullgöra 
uppdraget ställer stora krav på verksamheten. Värdefulla styrkor är att det finns ett stort förtroende hos 
kunder, invånare och kommunernas tjänstemän och politiker. Inom organisationen är medarbetarnas 
nytänkande, engagemang och kompetensnivå högt vilket även skapar goda möjligheter till fortsatt 
rekrytering. Gästrike Vatten är en självklar samhällsviktig aktör och omfattande samverkan och samarbeten 
finns både lokalt, regionalt och nationellt. 

Att leverera tjänster som för oss i Sverige anses så självklara kan bli en svaghet då det är lätt att ta VA-
tjänsterna för givna. Utredningar av vattnets flöden kräver årscykler och att anpassa, utveckla och bygga ut 
VA-infrastrukturen är tidskrävande aktiviteter. Detta kan medföra att VA-utvecklingen blir en flaskhals vid 
hög tillväxt och i en snabb samhällsförändring. Förändringar och nya behov, både av när i tid samt 
omfattning av och därmed kostnader för investeringar och exploateringar skapar osäkerheter. 
Osäkerheterna avspeglas både i svårighet att prioritera och att resursplanera inom koncernen både 
gällande ekonomiskt och personella resurser men även i prognostisering av intäkter från befintliga och nya 
kunder och därmed taxenivåer. Att flera stora projekt i samtliga dotterbolag sammanfaller är en utmaning 
och kan innebära att reinvesteringar behöver skjutas fram. 

Stora investeringar innebär höjda taxor vilket påverkar kunderna, det påverkar även ägarkommunens totala 
borgensutrymme för kommunens investeringsbehov. Detta gör att en översyn av verksamhetsplaneringen 
för ökad renodling och transparens kommer att ske. Utbyggnad av VA-tjänster i befintliga områden ställer 
höga krav på verksamheten och påverkar fastighetsägarna i stor omfattning genom krav på att betala 
anläggningsavgift, för anslutning tillkommer grävning på egen fastighet. Affärsbankernas hårdare 
bedömningar gör att fler fastighetsägare inte medges att ta lån för anläggningsavgiften vilket ger 
verksamheten svårigheter i såväl ekonomisk som kundhantering. 

Genom den samverkan som finns genom Gästrike Vatten och de idag ingående fem kommunerna finns 
stora möjligheter att göra gemensamma satsningar och att göra delutredningar som fler än ett 
projekt/dotterbolag/region har nytta av. Genom samverkan är även kompetensbasen större vilket ger 
ökade möjligheter att möta framtida krav genom innovation inom t ex såväl kundvård som 
reningsprocesser.  
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4 För verksamheten viktig statistik 

Gävle Vatten AB 

Nyckeltal T1 2014 T1 2015 T1 2016 T1 2017 T1 2018 

Mottagen mängd (m3) 4 635 461 5 198 805 5 010 717 4 138 676 5 998 050 

Producerad mängd (m3) 3 026 382 3 289 852 3 308 879 3 112 559 3 150 135 

Försåld mängd VA i (m3) 2 044 753 2 042 984 2 290 428 2 123 966 2 225 455 

Antal vattenläckor 17 22 12 13 24 

Antal avloppsstoppar 29 50 43 34 49 

Hofors Vatten AB 

Nyckeltal T1 2014 T1 2015 T1 2016 T1 2017 T1 2018 

Mottagen mängd (m3) 464 705 590 283 * 574 585 477 346 628 615 

Producerad mängd (m3) 365 902 368 149 392 527 402 106 384 031 

Försåld mängd VA i (m3) 219 640 228 615 202 265 236 752 237 151 

Antal vattenläckor 9 4 4 3 1 

Antal avloppsstoppar 4 15 16 2 15 

*värdet för T1 2015 är högre än för tidigare år. Under 2014 åtgärdades nivåmätare på reningsverket som gav felaktiga mätvärden. 

Ockelbo Vatten AB 

Nyckeltal T1 2014 T1 2015 T1 2016 T1 2017 T1 2018 

Mottagen mängd (m3) 245 093 264 501 229 547 208 535 312 841 

Producerad mängd (m3) 118 327 131 105 121 623 131 740 147 392 

Försåld mängd VA i (m3) 81 449 82 349 82 196 91 351 90 487 

Antal vattenläckor 2 1 4 3 3 

Antal avloppsstoppar 10 6 8 4 7 

Älvkarleby Vatten AB 

Nyckeltal T1 2014 T1 2015 T1 2016 T1 2017 T1 2018 

Mottagen mängd (m3) 270 362 * 590 283 ** 459 993 329 847 597 166 

Producerad mängd (m3) 417 101 505 658 475 411 473 632 415 113 

Försåld mängd VA i (m3) 251 463 265 300 206 355 361 881 269 908 

Antal vattenläckor 3 5 7 10 8 

Antal avloppsstoppar 37 25 24 23 24 
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* Värdet för mottagna mängder år 2014 är osäker på grund av instabilitet i övervakningssystemet med vissa överföringsproblem av 
värden. 
** värdet för T1 är högre än för tidigare år. Under 2014 åtgärdades nivåmätare på reningsverket som gav felaktiga mätvärden. 

Östhammar Vatten AB 

Nyckeltal T1 2014 T1 2015 T1 2016 T1 2017 T1 2018 

Mottagen mängd (m3)     938 556 

Producerad mängd (m3)     364 109 

Försåld mängd VA i (m3)     202 677 

Antal vattenläckor     12 

Antal avloppsstoppar     16 

För perioden T1 2014- T1 2017 var bolaget inte verksamt 
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5 Resultat och investeringar 

5.1 Gästrike Vatten AB 

Ekonomisk rapport 

Resultaträkning (tkr) Utfall T1 2018 Utfall T1 2017 Årsbudget 
2018 

Årsprognos T1 
2018 

Avvikelse 
prognos-
budget 2018 

Intäkter 34 608 27 674 113 400 108 784 -4 616 

Summa intäkter 34 608 27 674 113 400 108 784 -4 616 

Verksamhetskostnader -9 273 -8 388 -29 530 -28 414 1 116 

Personalkostnader -24 311 -18 271 -80 408 -76 908 3 500 

Avskrivningar -985 -1 004 -3 362 -3 362 0 

Summa kostnader -34 569 -27 663 -113 300 -108 684 4 616 

Rörelseresultat före fin. 39 11 100 100 0 

Ränteintäkter 0 0 0  0 

Räntekostnader -39 -11 -100 -100 0 

Resultat efter finansiella 
poster 

0 0 0 0 0 

Skattekostnader 0 0 0  0 

Periodens resultat 0 0 0 0 0 

      

      

Investeringar 38 562 1 000 1 000 0 

Årsprognosen visar lägre kostnader än vad som budgeterats. Avvikelsen beror till största del av lägre 
personalkostnader pga vakanser samt lägre kostnader för resor och transportmedel. De lägre kostnaderna 
påverkar samtliga dotterbolag. 

Investeringar bedöms ligga enligt plan. 

Att verksamhetskostnaderna för tertial 1 2018 är högre jämfört med föregående år förklaras av att 
Östhammar Vatten AB gick med i koncernen fr o m 2017-05-01. 
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5.2 Gävle Vatten AB 

Ekonomisk rapport 

Resultaträkning (tkr) Utfall T1 
2018 

Utfall T1 
2017 

Årsbudget 
2018 

Årsprognos 
T1 2018 

Avvikelse 
prognos-

budget 2018 

Över (-)/underuttag (+) 6 357 -10 299 32 400 22 580 -9 820 

Återföring av 
"investeringsfond" 

812 784 3 600 3 600 0 

Intäkter exkl över/underuttag 48 971 63 356 151 700 152 820 1 120 

Summa intäkter 56 140 53 841 187 700 179 000 -8 700 

Verksamhetskostnader -45 683 -41 117 -136 800 -132 900 3 900 

Större underhåll -1 023 -5 006 -20 000 -15 250 4 750 

Avskrivningar -7 884 -6 622 -25 200 -25 200 0 

Summa kostnader -54 590 -52 745 -182 000 -173 350 8 650 

Rörelseresultat före fin. 1 550 1 096 5 700 5 650 -50 

Ränteintäkter 117 17 100 150 50 

Räntekostnader -1 667 -1 113 -5 500 -5 500 0 

Resultat efter finansiella 
poster 

0 0 300 300 0 

Skattekostnader 0 0 -300 -300 0 

Periodens resultat 0 0 0 0 0 

      

      

Investeringar 10 081 28 578 96 361 96 361 0 

Ackumulerad kort skuld 
(+)/fordran (-) till VA-
kollektivet 

13 450 39 460 -12 593 -2 773 9 820 

Årsprognosen visar ett lägre underskott än vad som budgeterats. Avvikelsen beror dels på att en storkund 
har lämnat in en sen avläsning vilket innebär att kundens ökning för 2017 har debiterats under 2018 vilket 
leder till ökade intäkter (översyn av rutin pågår för att fånga upp avläsningar tidigare). De lägre kostnaderna 
beror dels på lägre utfall för köp av tjänster från moderbolaget, främst personalresurser, dels har 
omprioritering skett vilket sänker kostnaderna för större underhållsåtgärder. 

Investeringar inklusive exploateringar bedöms ligga enligt plan. 

Under året kommer en översyn av gränsdragningen mellan underhåll och investeringar ske vilket kan 
komma att medföra en justering av prognosen under året. 
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5.3 Hofors Vatten AB 

Ekonomisk rapport 

Resultaträkning (tkr) Utfall T1 
2018 

Utfall T1 
2017 

Årsbudget 
2018 

Årsprognos 
T1 2018 

Avvikelse 
prognos-

budget 2018 

Över (-)/underuttag (+) -1 212 -1 763 6 000 5 021 -979 

Intäkter exkl över/underuttag 9 957 10 018 27 800 28 400 600 

Summa intäkter 8 745 8 255 33 800 33 421 -379 

Verksamhetskostnader -5 987 -6 200 -22 399 -21 900 499 

Större underhåll -628 -141 -5 000 -5 000 0 

Avskrivningar -1 874 -1 748 -5 501 -5 621 -120 

Summa kostnader -8 489 -8 089 -32 900 -32 521 379 

Rörelseresultat före fin. 256 166 900 900 0 

Ränteintäkter 1 2 0 0 0 

Räntekostnader -257 -168 -900 -900 0 

Resultat efter finansiella 
poster 

0 0 0 0 0 

Skattekostnader 0 0 0 0 0 

Periodens resultat 0 0 0 0 0 

      

      

Investeringar 57 659 7 300 10 200 2 900 

Ackumulerad kort skuld 
(+)/fordran (-) till VA-
kollektivet 

17 783 16 693 10 571 11 550 979 

Årsprognosen visar ett lägre underskott än vad som budgeterats. Avvikelsen beror på att en storkund har 
haft högre förbrukning än förväntat vilket beräknas ge högre intäkter. De lägre kostnaderna beror dels på 
lägre utfall för köp av tjänster från moderbolaget, främst personalresurser. Dels att det bedöms bli lägre 
kostnader för åtgärder med avseende på kundavtal, denna post är dock i dagsläget osäker. Detta motverkas 
av att bolaget beräknas få högre kostnader för inköp av fastighetspumpstationer vid utbyggnaden i 
Råbacka, denna post låg tidigare felaktigt inräknad i projektets investering. Bolaget bedöms även ut att få 
något ökade kostnader för avskrivningar jämfört med årsbudgeten. 

Investeringarna bedöms bli ca 3 mnkr högre än budgeterat. Det beror på att entreprenadkostnaderna för 
omläggning av ledningar i Råbacka beräknas bli högre än tidigare lagd budget. 

Under året kommer en översyn av gränsdragningen mellan underhåll och investeringar ske vilket kan 
komma att medföra en justering av prognosen under året. 
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5.4 Ockelbo Vatten AB 

Ekonomisk rapport 

Resultaträkning (tkr) Utfall T1 
2018 

Utfall T1 
2017 

Årsbudget 
2018 

Årsprognos 
T1 2018 

Avvikelse 
prognos-

budget 2018 

Över (-)/underuttag (+) -289 -810 1 100 900 -200 

Intäkter exkl över/underuttag 5 798 5 362 17 950 17 550 -400 

Summa intäkter 5 509 4 552 19 050 18 450 -600 

Verksamhetskostnader -4 435 -3 517 -12 050 -11 910 140 

Större underhåll -6 0 -3 700 -3 300 400 

Avskrivningar -922 -901 -2 800 -2 800 0 

Summa kostnader -5 363 -4 418 -18 550 -18 010 540 

Rörelseresultat före fin. 146 134 500 440 -60 

Ränteintäkter 0 0 0 0 0 

Räntekostnader -146 -134 -500 -440 60 

Resultat efter finansiella 
poster 

0 0 0 0 0 

Skattekostnader 0 0 0 0 0 

Periodens resultat 0 0 0 0 0 

      

      

Investeringar 488 148 4 500 4 500 0 

Ackumulerad kort skuld 
(+)/fordran (-) till VA-
kollektivet 

298 1 312 -1 090 -890 200 

Årsprognosen visar ett lägre underskott än vad som budgeterats. Avvikelsen beror på att en storkund bytt 
till mindre mätare och sänkt sin årsförbrukning vilket ger lägre intäkter. De lägre kostnaderna beror dels på 
lägre utfall för köp av tjänster från moderbolaget, främst personalresurser. Dels att bolaget väljer att dra 
ned kostnaderna för större underhåll för att möta de minskade intäkterna. Det gynnsamma ränteläget gör 
också att kostnaderna för avskrivningar förväntas bli lägre. 

Investeringarna bedöms hålla budget. 

Under året kommer en översyn av gränsdragningen mellan underhåll och investeringar ske vilket kan 
komma att medföra en justering av prognosen under året. 
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5.5 Älvkarleby Vatten AB 

Ekonomisk rapport 

Resultaträkning (tkr) Utfall T1 
2018 

Utfall T1 
2017 

Årsbudget 
2018 

Årsprognos 
T1 2018 

Avvikelse 
prognos-

budget 2018 

Över (-)/underuttag (+) -708 -2 513 1 686 1 805 119 

Intäkter exkl över/underuttag 10 449 11 278 32 000 31 350 -650 

Summa intäkter 9 741 8 765 33 686 33 155 -531 

Verksamhetskostnader -7 737 -6 938 -24 286 -23 500 786 

Större underhåll -172 -86 -3 500 -3 755 -255 

Avskrivningar -1 604 -1 516 -5 000 -5 000 0 

Summa kostnader -9 513 -8 540 -32 786 -32 255 531 

Rörelseresultat före fin. 228 225 900 900 0 

Ränteintäkter 1 3 0  0 

Räntekostnader -229 -228 -900 -900 0 

Resultat efter finansiella 
poster 

0 0 0 0 0 

Skattekostnader 0 0 0 0 0 

Periodens resultat 0 0 0 0 0 

      

      

Investeringar 119 122 4 000 12 500 8 500 

Ackumulerad kort skuld 
(+)/fordran (-) till VA-
kollektivet 

12 657 11 844 10 263 10 144 -119 

Årsprognosen visar en mindre avvikelse mot budget. Avvikelsen beror på att två stora kunder minskat sina 
förbrukningar vilket beräknas ge något lägre intäkter. De lägre kostnaderna beror dels på lägre utfall för köp 
av tjänster från moderbolaget, främst personalresurser. Dels att de löpande kostnaderna minskar något då 
vattenmätarbyten inte behöver göras i den omfattning som det var budgeterat för. 

Kostnader för större underhåll bedöms hamna något över budget, främst pga prioriterade 
underhållsåtgärder på ledningsnätet som en del av riktade insatser. 

Investeringarna inkl exploateringar bedöms bli 8,5 mnkr högre än budget. Det beror på att exploatering för 
området Liljebacken startar tidigare än beräknat pga stor efterfrågan. 

Under året kommer en översyn av gränsdragningen mellan underhåll och investeringar ske vilket kan 
komma att medföra en justering av prognosen under året. 
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5.6 Östhammar Vatten AB 

Ekonomisk rapport 

Resultaträkning (tkr) Utfall T1 
2018 

Utfall T1 
2017* 

Årsbudget 
2018 

Årsprognos 
T1 2018 

Avvikelse 
prognos-

budget 2018 

Över (-)/underuttag (+) 318 0 2 500 0 -2 500 

Intäkter exkl över/underuttag 15 962 0 48 311 47 900 -411 

Summa intäkter 16 280 0 50 811 47 900 -2 911 

Verksamhetskostnader -13 618 0 -44 707 -44 257 450 

Större underhåll -370 0 -2 960 -2 960 0 

Avskrivningar -1 975 0 -6 700 -6 700 0 

Summa kostnader -15 963 0 -54 367 -53 917 450 

Rörelseresultat före fin. 317 0 -3 556 -6 017 -2 461 

Ränteintäkter 0 0 0 0 0 

Räntekostnader -317 0 -700 -875 -175 

Resultat efter finansiella 
poster 

0 0 -4 256 -6 892 -2 636 

Skattekostnader 0 0 0 0 0 

Periodens resultat 0 0 -4 256 -6 892 -2 636 

      

Investeringar 1 242 0 6 575 6 575 0 

Ackumulerad kort skuld 
(+)/fordran (-) till VA-
kollektivet 

0 0 0 0 0 

Med anledning av att Östhammar Vatten kommer att redovisa det redovisade resultatet direkt mot det 
ovillkorade aktieägartillskottet från Östhammars kommun så blir underskottet 2 500 tkr lägre än 
budgeterat. 

Intäkterna bedöms minska, främst pga att en stor kund har sänkt sin årsförbrukning. Även kostnaderna 
minskar något. De lägre kostnaderna beror dels på lägre utfall för köp av tjänster från moderbolaget, främst 
personalresurser. Dels på omlagt abonnemang för kommunikation av tekniknätverket. Viss minskning sker 
även genom att vattenförsörjningsplanen för Östhammar har prioriterats vilket gör att några av 
grundvattenutredningarna skjuts i tid. Ökade kostnader är beräknade för skadestånd t ex för 
källaröversvämningar samt högre räntekostnader. 

Investeringarna ser i dagsläget ut att bli enligt plan. 

Under året kommer en översyn av gränsdragningen mellan underhåll och investeringar ske vilket kan 
komma att medföra en justering av prognosen under året. 

* Bolaget bildades 2017-05-01 och har därför inget utfall för tertial 1 2017. 
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6 Framtida intäkts- och kostnadsutveckling 

6.1 Gästrike Vatten AB 

Då bolagen inte har några avkastning och utdelningskrav eftersom det inte är förenligt med 
självkostnadsprincipen och lagen om allmänna vattentjänster gäller det att Gästrike Vatten bedriver 
verksamheten kostnadseffektiv för så väl moderbolag som i dotterbolagen. Kostnadsutvecklingen under 
perioden är främst relaterad till ökade personalkostnader vilket är en effekt av ökat krav på verksamheten 
genom såväl ökad omfattning som förändrade regelverk. Genomförda investeringar gör att verksamhetens 
kapitalkostnader ökar. Det ökade behovet av resurser för VA-försörjningen är störst i Gävle och 
Östhammars kommuner. 

6.2 Gävle Vatten AB 

Huvuddelen av dagens anläggningar är gamla, anläggningarna har underhållits och förvaltats men är i behov 
av att ersättas. Dessutom är befolkningstillväxten i Gävle kommun expansiv och behovet av att ansluta fler 
till det kommunala VA-nätet är stort. Effekten av det stora investeringsbehovet som finns ger ökad 
upplåning med ökade kapitalkostnader som följd. Det höga upplåningsbehovet ger att verksamheten blir 
räntekänslig, en höjning av räntenivåerna ger stor effekt på brukningstaxan. För att minska 
räntekänsligheten och höjningarna av VA-taxan bör möjligheten till alternativ finansieringar av 
omvandlings- och exploateringsområden genom tillskjutande av kapital från kommunen övervägas. Behovet 
av ökade intäkter för planperioden täcks dels genom återföring av tidigare års överuttag, dels genom 
taxejusteringar. Under planperioden kommer betydande taxejusteringarna av brukningstaxan krävas för att 
möjliggöra en stabil och säker VA-försörjning med möjlighet för kommunen att växa. En översyn av 
anläggningstaxan och justering kommer att ske under planperioden. 

6.3 Hofors Vatten AB 

Kunddialog visar att den största kunden har ett minskat behov av vattenmängder, detta kommer påverka 
framtida intäkter för Hofors Vatten AB. Det tillsammans med kostnadsökningar till följd av avveckling av 
anläggningar gör att tidigare års överuttag kommer att återföras till VA-kollektivet genom underfinansiering 
i ekonomisk plan. En mer långsiktig analys av behov av taxejusteringar kommer att ske. 

  

6.4 Ockelbo Vatten AB 

Utöver generella kostnadsökningar, ökar kostnaderna dels för underhåll och kapital som en följd av 
investeringsplaner dels ett ökat behov av resurser för den långsiktiga VA-planeringen. Det krävs ett 
helhetsgrepp ur ett samhällsekonomiskt perspektiv för en god VA-försörjning som är hållbar. Nuvarande 
vattentäkter och verk är i behov av åtgärder, flera olika alternativ till lösningar finns, kostnaden för de olika 
alternativen varierar och ger olika effekter på avskrivningskostnaderna eftersom den ekonomiska 
livslängden skiljer i de olika alternativen. Taxejusteringar kan komma att behövas under planperioden för 
att inte verksamheten ska vara underfinansierad. Detta kommer att utredas närmare. 

6.5 Älvkarleby Vatten AB 

Tidigare års överuttag återförs till verksamheten genom underfinansiering av löpande verksamhet. De 
kostnadsökningar som sker under planperioden, är hänförbara till generella kostnadsökningar och en effekt 
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av genomförda investeringar samt förväntad utveckling av räntenivåer. 

6.6 Östhammar Vatten AB 

Under perioden har fortsatt fokus varit att dokumentera status inom samtliga delar i Östhammar Vatten AB 
samt identifiera nuvarande och kommande behov. Resultatet visar på stort åtgärdsbehov både för dagens 
verksamhet som för att möta kommunens tillväxt. Då omfattande utredningsarbete fortfarande pågår är 
det för tidigt att göra en långsiktig bedömning av framtida intäkts- och kostnadsutveckling. 
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7 Sammanfattning av de viktigaste händelserna 

7.1 Gästrike Vatten AB 

 Utvecklat organisationen för tydligare och bättre struktur 

 Fortsatt arbete för att utveckla arbetet med verksamhetsplanering 

 Snösmältningen har varit stor vilket har påverkat mottagen mängd på våra avloppsreningsverk och 
råvattnets kvalitet för våra vattentäkter. 

  

7.2 Gävle Vatten AB 

 Sedan föregående år sker extra åtgärder i beredningsprocessen för Totra vattenverk. Den intensiva 
snösmältningen under våren påverkar råvattnets kvalitet negativt och har gjort att våra kunder 
påverkas ännu mer. Åtgärder ligger i plan.  

 Flertalet informationsmöten till berörda fastighetsägare i Sälgsjön har skett. Entreprenör startade 
grävarbetet under april.   

 En av slamcentrifugerna på Duvbacken har renoverats för att säkerställa att vi har redundans. 

 Filteranläggningen i Johanneslöt har övertagits från entreprenören. 

 Från utredningen om samverkan om dricksvattenförsörjning för Älvkarleby och Gävle har 
sluthandlingar och beslutsunderlag tagits fram. Beslut om ett eventuellt genomförande fattas av 
Gävle respektive Älvkarleby kommunfullmäktige under juni. 

7.3 Hofors Vatten AB 

 Fortsatta åtgärder på Hofors vattenverk för en optimerad beredningsprocess. De nyrenoverade 
sandfiltren fungerar mycket bra och efter ytterligare optimering av backspolning fungerar det ännu 
bättre. 

 Den stora och snabba snösmältningen skapade mycket höga färgtal på råvattnet vilket krävde 
snabba insatser för Hofors vattenverk. 

 Arbetet med att byta ledningar i Råbacka startade i slutet av april. Informationsmöte för berörda 
fastighetsägare har skett. 

 Kunddialog visar att en stor kund har ett minskat behov av vatten, detta kommer påverka framtida 
intäkter. 

7.4 Ockelbo Vatten AB 

 En större läcka kunde identifieras och åtgärdas i centrala Ockelbo efter intensivt 
läcksökningsarbete under nära en månad. Åtgärderna blev omfattande. 

 Den intensiva snösmältningen under våren har påverkat råvattnets kvalitet negativt. Åtgärder har 
vidtagits på flera av vattenverken.   

 Arbete inför utförandet 2019 av en överföringsledning för vatten mellan Mobyheden Södra och 
Säbyggeby har påbörjats. 

 Åtgärder för att laga trasig kemikalietank för fällningskemikalier på Ockelbo reningsverk har 
utförts. 
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7.5 Älvkarleby Vatten AB 

 Sand vattenverk och Vattenverkstan går nu i kontinuerlig produktion parallellt med Kronsågens 
vattenverk för en ökad redundans (utbytbarhet). Tidigare nyttjades de som reserv.  

 En stor läcka under påskhelgen innebar en stor insats för att läcksöka. Tillfällig åtgärd för att 
minimera påverkan för kunder vidtogs innan lagning skedde efter påskhelgen.   

 Från utredningen om samverkan om dricksvattenförsörjning för Älvkarleby och Gävle har 
sluthandlingar och beslutsunderlag tagits fram. Beslut om ett eventuellt genomförande fattas av 
Gävle respektive Älvkarleby kommunfullmäktige under juni. 

7.6 Östhammar Vatten AB 

 Omfattande åtgärder har vidtagits i samband med stor läcka på ledning mellan Film/Norråsen som 
förser Österbybruk Vattenverk med vatten. 

 Kunderna som försörjs från Norrskedika har fått ett mindre hårt vatten pga att de även får vatten 
från Östhammar. Vår leverans har även blivit säkrare då vi flyttat en mindre UV-anläggning från 
Alunda som fått en ny UV-anläggning till en av brunnarna i Norrskedika.   

 Ett större underhåll har vidtagits på inloppsgallret i Alunda reningsverk. 

 Nära samverkan med Räddningstjänst och andra aktörer skedde vid utsläpp av diesel vid olycka 
inom vattenskyddsområdet i Östhammar. Saneringsarbetet var framgångsrikt och bedömningen är 
att ingen påverkan skett på grundvattnet. 

 Miljörapporter och miljöredovisningar avseende 2017 för Östhammars reningsverk visade på stora 
behov av optimering av processlösningar och åtgärder för att klara gällande villkor.  

 Fortsatt arbete med att ta fram en vattenförsörjningsplan har skett i nära dialog med tjänstemän 
och politiker i Östhammars kommun. Status för dagens vattenförsörjning och förutsättningar att 
komplettera med nya vattentäkter påverkar kommunens utveckling och tillväxttakt. Som ett 
komplement har även en övergripande bedömning skett av kapacitet för ytterligare anslutningar 
till kommunens reningsverk.   

 Arbete inför utförandet av en överföringsledning för vatten från Tierp till Österbybruk och Alunda 
har påbörjats. 



Skärmbild: GL30 Östhammar Vatten AB Sida: 1
Anv : GIE480 OS_Balansräkning NY 2018-05-16 10:16:05

Konto Konto(T) Ansvar IB Redovisat Utgåendebalans

11 Byggnader och mark 20 544 224,68 -315 602,32 20 228 622,36

12 Maskiner och inventarier 142 334 325,76 -417 148,59 141 917 177,17

13 Finansiella anläggningstillgångar 577 056,00 0,00 577 056,00

15 Kundfordringar 2 656 205,17 -1 688 536,17 967 669,00

16 Övriga kortfristiga fordringar 1 199 165,08 -187 215,74 1 011 949,34

17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 206 168,00 4 227 000,00 4 433 168,00

19 Kassa och bank 16 361 885,07 -3 797 541,74 12 564 343,33

1 Tillgångar 183 879 029,76 -2 179 044,56 181 699 985,20

20 Eget kapital -9 992 574,81 0,00 -9 992 574,81

22 Avsättningar -180 000,00 -279 419,00 -459 419,00

23 Långfristiga skulder -162 706 346,73 120 681,16 -162 585 665,57

24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer 2 655,00 -2 655,00 0,00

25 Skatteskulder -6 265 308,22 1 731 652,10 -4 533 656,12

26 Moms och särskilda punktskatter -870 449,00 870 449,00 0,00

28 Övriga kortfristiga skulder -3 021 000,00 -93 956,00 -3 114 956,00

29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -846 006,00 -485 209,00 -1 331 215,00

2 Eget kapital och skulder -183 879 029,76 1 861 543,26 -182 017 486,50

0,00 -317 501,30 -317 501,30

Period(mellan) : 201800;201804 ; Konto(mellan) :  ; Konto(mellan) : 1*;3* ; Företag(lika med) : $CLIENT
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Förslag på beslut 
Styrelsen föreslås besluta 

–     att anta kommentar till preliminär plan 2019-2022 inklusive investeringsutblick 2025 
–     att överlämna dessa till Östhammar kommun för kommunens fortsatta planerings och 

budgetprocess 

Ärendebeskrivning 
Handlingarna i ärendet bereds i Östhammar kommuns mål och ramberedning för 
planeringsperioden. Den allmänna kommentaren redogör kort för vad verksamhetens 
fokusområde är för planeringsperioden för att upprätthålla och utveckla verksamheten inom dess 
uppdrag. 
 

Beslutsunderlag 
- Kommentar till preliminära plan 2019-2022 Gästrike Vatten med dotterbolag 
- Östhammar Vatten AB, prel plan 2019-2022 investeringsutblick 2025 

 
 
Föredragande i ärendet är Anneli Westin, avdelningschef Kund & Verksamhet 
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Den preliminära planen är till största del densamma som den av respektive styrelse beslutade 
ekonomiska planen för 2018-2021. Endast mindre justeringar har gjorts ber bolag. Detta beror på 
att ett arbete pågår med att utveckla verksamhetsplaneringen inom koncernen.  
 
Det arbetet har initierats då ytterligare en kommun (Östhammar) kommit in i koncernen vilket 
påverkar såväl resursbehov (fler projekt, utredningar, remisser och driftstörningar) som utfall från 
de gemensamma kostnaderna (totalt sett högre kostnad pga fler kunder och medarbetare men 
kan bli lägre per dotterbolag pga fler delar på kostnaden). Då verksamheten redan tidigare haft 
svårt att genomföra planerade åtgärder är det även viktigt att skapa en god framförhållning och 
utrymme för löpande händelser redan i verksamhetsplaneringen samt säkerställa behovet av 
resurser internt på kort och lång sikt.  
 
För att säkerställa en god långsiktig ekonomi är det viktigt att även ha en god bild över hur 
kapitalkostnader, räntor, framtida intäkter mm påverkar. Under året kommer en översyn av 
gränsdragningen mellan underhåll och investeringar ske. En utredning pågår för att se hur nya 
skatteregler påverkar framtida kostnader. Sammantaget kommer dessa utredningar och analyser 
att påverka dotterbolagens budget och framtida intäktsbehov. Detta kommer i sin tur att ge 
underlag för en långsiktig taxenivå. 
 

1. Allmän kommentar  

Det är mycket som händer inom VA-området, både nationellt och inom EU, vilket påverkar hela 
koncernens verksamhet. För att säkerställa dricksvattenleveransen är prioriterade åtgärder bla att 
öka skyddet för vattenresurserna redundansen (dvs kunna leverera vatten från olika 
vattentäkter/verk) i VA-systemet samt reningen i vattenverken. Mer vatten genom fler 
vattentäkter behövs men det är även viktigt att effektivt använda det vatten som produceras. 
Fortsatta åtgärder för ökad kontroll (fler mätare) och minskat utläckage planeras men även att 
utreda alternativa lösningar för att tillgodose vattenbehovet. 

Ökade krav på beredning och robusthet för vattenleverans samt reningskrav för avlopp och 
dagvatten kommer att påverka inriktning och kostnader. Under planperioden kommer det därför 
vara ett stort fokus på ökad kontroll av dagens status genom ökad mätning och uppföljning. På så 
sätt ökar möjligheterna till att genomföra mångfacetterade analyser och därmed skapa 
förutsättningar för att leverera beslutsunderlag av hög kvalitet inför framtida åtgärder och 
prioritering mellan olika åtgärder. 

Uppföljning och mätning är även en viktig del i det systematiska förbättringsarbetet och genom 
att arbeta ännu mer intensivt med detta kan planerade åtgärder effektiviseras och styras så att de 
är möjliga att bygga på i ett längre perspektiv. 

Förstärkt fokus inom säkerhet och hållbarhet påverkar VA-verksamheten både direkt och indirekt 
genom primärkommunernas ansvar. Speciellt kan nämnas arbetet med att tillämpa den nya 
dataskyddsförordningen och informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-
direktivet). Även det stora arbete för att klimatanpassa såväl VA-verksamheten som våra städer 
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samt tillse att vattenresurser skyddas för att säkerställa leverans behöver hanteras integrerat med 
primärkommunernas fysiska planering. 

Inom Gästrike Vatten genomförs satsningar på att utveckla det pedagogiska arbetet för att öka 
kunderna och invånarnas kunskap och medvetenhet. Den närmaste tiden kommer särskilt barn 
och ungdomar att vara i fokus genom den Barnstyrelse som bildats. Barnstyrelsen är ett sätt där 
Gästrike Vatten arbetar för att nå den strategiska målsättningen om invånare och kunder med 
förtroende för bolagets VA-tjänster. 

Planering för en stark tillväxt tillsammans med de behov som dagens VA-verksamhet kräver för att 
fullgöra uppdraget ställer stora krav på verksamheten. Värdefulla styrkor är att det finns ett stort 
förtroende hos kunder, invånare och kommunernas tjänstemän och politiker. Inom 
organisationen är medarbetarnas nytänkande, engagemang och kompetensnivå högt vilket även 
skapar goda möjligheter till fortsatt rekrytering. Gästrike Vatten är en självklar samhällsviktig 
aktör och omfattande samverkan och samarbeten finns både lokalt, regionalt och nationellt. 

Att leverera tjänster som för oss i Sverige anses så självklara kan bli en svaghet då det är lätt att ta 
VA-tjänsterna för givna. Utredningar av vattnets flöden kräver årscykler och att anpassa, utveckla 
och bygga ut VA-infrastrukturen är tidskrävande aktiviteter. Detta kan medföra att VA-
utvecklingen blir en flaskhals vid hög tillväxt och i en snabb samhällsförändring. Förändringar och 
nya behov, både av när i tid samt omfattning av och därmed kostnader för investeringar och 
exploateringar skapar osäkerheter. Osäkerheterna avspeglas både i svårighet att prioritera och att 
resursplanera inom koncernen både gällande ekonomiskt och personella resurser men även i 
prognostisering av intäkter från befintliga och nya kunder och därmed taxenivåer. Att flera stora 
projekt i samtliga dotterbolag sammanfaller är en utmaning och kan innebära att reinvesteringar 
behöver skjutas fram. 

Stora investeringar innebär höjda taxor vilket påverkar kunderna, det påverkar även 
ägarkommunens totala borgensutrymme för kommunens investeringsbehov. Detta gör att en 
översyn av verksamhetsplaneringen för ökad renodling och transparens kommer att ske. 
Utbyggnad av VA-tjänster i befintliga områden ställer höga krav på verksamheten och påverkar 
fastighetsägarna i stor omfattning genom krav på att betala anläggningsavgift, för anslutning 
tillkommer grävning på egen fastighet. Affärsbankernas hårdare bedömningar gör att fler 
fastighetsägare inte medges att ta lån för anläggningsavgiften vilket ger verksamheten svårigheter 
i såväl ekonomisk som kundhantering. 

För att på bästa sätt arbeta för att nå bolagets samtliga strategiska målsättningar är det 
avgörande att ägare och styrelser är delaktiga i såväl strategiska diskussioner som beslut. Det 
innebär att det är viktigt att hitta en givande struktur för ägar- och styrelsedialog. Arbete är 
påbörjat för att tillsammans med styrelserna ta fram en bild av nuläget, både internt i bolaget och 
också externt, för att därefter fortsätta arbetet med en tydlig strategisk inriktning för kommande 
utveckling. 

Genom den samverkan som finns genom Gästrike Vatten och de idag ingående fem kommunerna 
finns stora möjligheter att göra gemensamma satsningar och att göra delutredningar som fler än 
ett projekt/dotterbolag/region har nytta av. Genom samverkan är även kompetensbasen större 
vilket ger ökade möjligheter att möta framtida krav genom innovation inom tex såväl kundvård 
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som reningsprocesser.  

2. Ekonomiskt resultat 

VA-verksamheten finansieras av taxor. Enligt lag får VA-verksamheten inte ha något ekonomiskt 
vinstintresse, mer än att vara kostnadseffektiva. Självkostnadsprincipen gäller för VA-verksamhet 
och eventuella över- eller underuttag i dotterbolagen bör justeras inom tre år.  

Gästrike Vatten AB 
Gästrike Vatten AB har full kostnadstäckning från sina döttrar. Om något av dotterbolagen har en 
verksamhet som går med underskott har den kommun som äger dotterbolaget skyldighet att 
tillskjuta kapital enligt samarbetsavtalet. De gemensamma kostnaderna i Gästrike Vatten 
debiteras ut i enlighet med fastställd fördelningsnyckel. Även om inte kostnader i ett dotterbolag 
får belasta ett annat dotterbolag i enlighet med LAV påverkas dotterbolagen av vad som händer 
inom koncernen som helhet. Till exempel kommer gemensamma satsningar och övergripande 
prioriteringar samt större drifthändelser påverka budget och utfall. Främst påverkas planeringen 
av nyttjandet av personella resurser.  

Kostnadsutvecklingen under perioden är främst relaterad till ökade personalkostnader.  

Gävle Vatten AB 
Verksamhetskostnaderna bedöms öka. Då även investerings- och exploateringsbehovet är stort 
med nya vattenverk och reningsverk till följd ger det ökade kapitalkostnader, och därmed ett 
behov av att öka intäkterna. Detta gör även att verksamheten blir mer räntekänslig.  
 
Behovet av ökade intäkter för planperioden täcks delvis genom återföring av tidigare års 
överuttag, intäkter från anläggningsavgifter och ökade intäkter från brukningstaxan. Då detta 
endast kommer att motsvara del av de ökade kostnaderna är taxehöjningar nödvändiga. Arbete 
pågår med att se över både omfattning och tidplan för investeringar och exploateringar 
kommande 15 år för att skapa en realistisk tidplan. En långsiktig plan krävs även för att kunna 
hitta en stabil nivå för brukningstaxan. Genom att överväga alternativa finansieringsformer och 
nyttja möjligheter till avsättning kan taxejusteringarna hållas nere. Betydande taxehöjningar av 
brukningstaxan kommer ändå att krävas under planperioden. 

Hofors Vatten AB 
Behov och plan har funnits för ett ytterligare beredningssteg genom filter vid Hofors vattenverk. 
Med omfattande åtgärder och optimering av processen har vattenkvaliteten förbättrats. I 
dagsläget finns därför inte ett behov av att avsätta medel av tidigare års överuttag för en framtida 
investering.  
 
Kunddialog visar att den största kunden har ett minskat behov av vattenmängder, detta kommer 
påverka intäkterna för Hofors Vatten AB. Det tillsammans med viss kostnadsökning till följd av 
avveckling av anläggningar gör att tidigare års överuttag kommer att återföras till VA-kollektivet 
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genom underfinansiering i ekonomisk plan. Då det finns flera osäkra parametrar sker en fördjupad 
analys.  

Ockelbo Vatten AB 
Utöver generella kostnadsökningar, ökar kostnaderna som en följd av investeringar dels ökat 
behov av resurser för den långsiktiga VA-planeringen. Det krävs ett helhetsgrepp ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv för en god VA-försörjning som är hållbar. Nuvarande vattentäkter 
och verk är i behov av åtgärder, flera olika alternativ till lösningar finns, kostnaden för de olika 
alternativen varierar och ger olika effekter på avskrivningskostnaderna eftersom den ekonomiska 
livslängden skiljer i de olika alternativen. Då det finns flera osäkra parametrar sker en fördjupad 
analys. Taxejusteringar kan behövas under planperioden för att inte verksamheten ska vara 
underfinansierad. Detta kommer att utredas närmare.  

Älvkarleby Vatten AB 
Tidigare års överuttag återförs till verksamheten genom underfinansiering av den löpande 
verksamheten. De kostnadsökningar som sker under planperioden, är hänförbara till generella 
kostnadsökningar och effekt av genomförda investeringar samt förväntad utveckling av 
räntenivåer. Då det finns flera osäkra parametrar sker en fördjupad analys och få justeringar har 
gjorts sedan plan för 2018-2021 investeringsutblick 2024.  
 
En utredning om gemensam systemlösning för vattenproduktion tillsammans med Gävle har skett 
och budget påverkas beroende på beslut om gemensam lösning ska genomföras eller ej. Flera 
detaljplaner har och kommer att antas. Utbyggnadstakten har varit låg varför medel inte lagts för 
exploateringar. En översyn kommer att ske.  

Östhammar Vatten AB 
Fortsatt arbete fokuserar på att dokumentera status inom samtliga delar i Östhammar Vatten AB 
samt identifiera nuvarande och kommande behov. Utredningar och sammanställningar visar på 
stora behov. Behov både för att klara dagens leverans och tillstånd men också för att möta 
kommande behov och tillväxt. Då det finns flera osäkra parametrar sker en fördjupad analys och 
få justeringar har gjorts sedan plan för 2018-2021 investeringsutblick 2024. 

3. Kommentar till investeringsbudget 

Gästrike Vatten AB 
Investeringarna i Gästrike Vatten AB avser främst inventarier och system. I plan ligger en större 
investering, 10 mnkr jämfört med övriga år 1 mnkr, för 2019. Den avser byte av 
övervakningssystem för verksamhetens VA-anläggningar. Det är osäkert om arbetet kommer att 
genomföras över enbart ett år.   

Gävle Vatten AB 
Utbyggnaden av VA (exploatering) för nya bostadsområden och i omvandlingsområden är mycket 
stort under den kommande planperioden. Ett antal områden ligger i kommunens utbyggnads- och 
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exploateringsplan. Även privata aktörer påverkar exploateringsbehovet. Pga omfattande behov 
inom Gävle Vatten och flera av koncernens andra dotterbolag kommer utbyggnad i 
omvandlingsområden att skjutas framåt i tid.  
 
Gävle Vattens nyinvesteringar är uppdelade i; nya serviser inom verksamhetsområde, anpassning 
av befintligt nät för exploatering, vattenleverans och avloppshantering. Det är inom områdena 
vattenleverans och avloppshantering som det finns stora investeringsbehov. För vattenleverans 
omfattar det ett kompletterande vattenverk (och vattentäkt) till Sätra vattenverk som försörjer 
huvuddelen av abonnenterna i Gävle stad. En utredning tillsammans med Älvkarleby har skett och 
tidplan och budget påverkas i stor omfattning av om beslut fattas om en gemensam 
systemlösning. Vattenleverans omfattar även ett kompletterande reningssteg för Sätra vattenverk 
pga de många verksamheter som finns inom vattentäktens påverkansområde. Tidplanen och 
omfattningen är dock mycket osäkra och kommer troligen att påverkas av arbetet med den nya 
stadsdelen Näringen. 

För avloppshantering är det investeringen i ett nytt eller ombyggt avloppsreningsverk som är den 
stora posten. För att kunna möta den ökade tillväxten och framtida reningskrav är investeringen 
nödvändig. Då utredning pågår är tidplanen inte realistisk och budget fortfarande osäker. 

Då det finns stora osäkerheter i objekt, tid och kostnader har bara fåtal justeringar gjorts sedan 
plan för 2018-2021 investeringsutblick 2024. 

Hofors Vatten AB 
Investeringarna under perioden avser främst förnyelse av befintliga anläggningar och 
ledningsnätet, där merparten går till ledningsnätsförnyelse enligt förnyelseplan. 
Områden som identifierats med störst behov av förnyelse är Råbacka, Torsåker och Silverdalen. 

Ockelbo Vatten AB 
Investeringarna under perioden avser främst förnyelse av befintliga anläggningar och 
ledningsnätet. Flera av dagens vattentäkter, vattenverk och reningsverk är i stort behov av 
ersättas. Mot bakgrund av en tidigare vägvalsutredning pågår arbete för att leda vatten från 
Mobyheden Södra till Ockelbo tätort för att säkra vattenleveransen. Investeringsvolymerna 
innebär ökning i de långfristiga skulderna genom upptagning av lån för finansiering. 

Älvkarleby Vatten AB 
Investeringarna under perioden avser främst förnyelse av befintliga anläggningar och 
ledningsnätet. Åtgärder prioriteras för att minska in och utläckaget på ledningsnätet. Områden som 
har identifierats för åtgärd av ledningsnätet är bland annat Gårdskär och Långsand.  
Då det finns stora osäkerheter har bara fåtal justeringar gjorts sedan plan för 2018-2021 
investeringsutblick 2024. 

Östhammar Vatten AB 
Investeringarna under perioden avser dels förnyelse av befintliga anläggningar och ledningsnätet 
dels ledning för att leda vatten från Örbyhus (Tierp) till Österbybruk och Alunda.  
Då det finns stora osäkerheter har inga justeringar gjorts sedan revidering av plan i februari för 
2018-2021 investeringsutblick 2024. 
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Förord  

Infrastruktur handlar om förbättrad tillgänglighet - att vi ska kunna nå viktiga målpunkter 
som till exempel bostad, arbete, studier, rekreation och att näringslivets behov av hållbara 
och effektiva transporter tillgodoses. Infrastruktur handlar också om digitalisering och 
nya lösningar som minskar samhällets totala transportbehov. 
 
Uppsala län är ett av landets allra snabbast växande län med en befolkning som år 2016 
passerade 361.000 invånare och där vi ökar med cirka en procent per år. Uppsala län är 
också en del av Stockholm-Mälarregionen. Här finns ett intensivt utbyte såväl inom länet 
som mellan de närliggande länen vilket allra tydligast visar sig i form av stora 
resandeströmmar i vår kollektivtrafik och på våra vägar. 
 
Arbetet med infrastruktur behöver ha ett starkt fokus på att stärka och utveckla ett 
hållbart, hälsofrämjande och säkert transportsystem. Kollektivtrafik, gång och cykel 
behöver öka sina andelar i ett hållbart transportsystem. Det innebär också ökad fysisk 
aktivitet vilket i sin tur bidrar till förbättrad hälsa. De hållbara trafikslagen är vanligare i 
vårt län än i övriga län vilket bland annat beror på en väl utbyggd kollektivtrafik. 
Resandet med kollektivtrafiken har ökat med ungefär 40 procent sedan 2006 och målet är 
att kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet ska fördubblas till 2030. En väl 
fungerande infrastruktur och kollektivtrafik är också en grundförutsättning för en 
funktionell och hållbar bostadsförsörjning. 
 
Klimatförändringen är vår tids största utmaning. Det är ont om tid och här finns behov av 
kraftfulla åtgärder på alla nivåer; lokalt, regionalt, nationellt och globalt. De ökande 
utsläppen från transportsektorn är en utmaning för all infrastrukturplanering. Det pågår en 
stark utveckling då det gäller förnybara bränslen vilket är mycket positivt men det 
kommer också krävas att en betydligt större andel av transportarbetet görs av 
kollektivtrafik och cykel samt att fyrstegsprincipen får fullt genomslag i all planering. 
Länstransportplanen är här ett mycket viktigt verktyg för att bidra till att nå ett 
klimatneutralt transportsystem. 
 
 
Jenny Lundström (MP) 
Ordförande i regionala utvecklingsnämnden 
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Sammanfattning 

Länstransportplanen görs på uppdrag av staten och är en del av den långsiktiga 
ekonomiska planeringen för transportinfrastruktur, tillsammans med Trafikverkets 
nationella plan. Region Uppsala har uppdraget för Uppsala län och i sitt direktiv har 
regeringen givit Uppsala län en planeringsram på 1 657 miljoner kronor för perioden 
2018–2029, vilket är den största ramen utanför storstadslänen.  
 
Planen bygger på åtta mål som stammar från den regionala utvecklingsstrategin, 
nationella transportpolitiska mål samt de fokusområden som regeringen lyfter fram i sina 
direktiv samt sin proposition som godkändes av riksdagen i december 2016. Den 
storregionala systemanalysen inom ramen för En bättre sits är också en viktig 
utgångspunkt samt den regionala cykelstrategin som antas av Regionstyrelsen i december 
2017. Fokus ligger på att stärka och utveckla ett hållbart transportsystem med ökande 
andelar transporter med kollektivtrafik, gång och cykel samt förbättrad tillgänglighet till 
viktiga målpunkter såväl inom som utom länet. Åtgärder som bidrar till ett ökat 
bostadsbyggande är också viktigt.  
 
I planen finns en utbyggnad och därmed slutförande av väg 288 Gimo–Börstil, samt 
utbyggnad av väg 55 Uppsala–Enköping för ökad trafiksäkerhet, förbättrade 
förutsättningar för gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik samt framkomlighet.  
 
Medel avsätts också för att förstärka tillgängligheten till befintliga och nya stationer 
kopplat till fyrspårsutbyggnaden på Ostkustbanan Uppsala-länsgränsen (Myrbacken). Det 
är en del i Region Uppsalas, Uppsala och Knivsta kommuners åtagande i de 
intentionsavtal som slutits med staten gällande fyrspårsutbyggnaden och ett ökat 
bostadsbyggande kopplat till detta. Medlen medfinansierar åtgärder för tillgänglighet till 
berörda stationer med kollektivtrafik, gång och cykel för ett hållbart resande och för att 
bidra till förutsättningar för ökat bostadsbyggande.  
 
För att åtgärda utpekade brister där planeringen ännu inte påbörjats och som bedöms 
kosta mer än 25 miljoner kronor avsätts 123 miljoner kronor.  
 
För mindre åtgärder som bedöms kosta under 25 miljoner kronor avsätts sammanlagt 530 
miljoner kronor. Medlen skall användas för att koppla ihop gång- och cykelvägar med 
prioriterade bytespunkter för kollektivtrafiken. Sammantaget ska åtgärderna bidra till ett 
mer effektivt och attraktivt resande från dörr–till–dörr, så kallat hela-resan-perspektiv. 
Medlen ska också bidra till förbättrade förutsättningar för ökat bostadsbyggande. Medel 
avsätts också för förbättrad trafiksäkerhet och för statlig medfinansiering för 
kollektivtrafikåtgärder samt trafiksäkerhet och gång- och cykelåtgärder på det 
kommunala vägnätet.  
 
10 miljoner kronor avsätts också till så kallade steg 1- och 2-åtgärder. Åtgärder som 
syftar till att förändra människors användning av transportsystemet. Det sammanfattas 
ofta med uttrycket mobility managment och kan omfatta åtgärder som till exempel syftar 
till att minska transportarbetet eller för att få fler att nyttja hållbara transportmedel, såsom 
kollektivtrafik. 
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Slutligen avsätts 10 miljoner kronor till åtgärd er som bidrar till regional utveckling enligt
målen i den regionala utvecklingsstrategin men som inte direkt ryms inom kategorierna
kollektivtrafik, gång - och cykel och trafiksäkerhet.

1. U ppdraget

Den långsiktiga planeringen av statlig infrastruktur sker genom n ationell plan för
transportinfrastruktur och länsplaner för regional infrastruktur (i fortsättningen
länstransportplan) . I Uppsala län är det Region Uppsala som har uppdraget att upprätta
och fastställa läns transport planen. U ppdraget innebär att planera och prioritera
investeringar i vägtransportsystemet i Uppsala län.

L äns transport planen innefattar utveckling och investeringar i det regionala statliga
vägnätet, cykelvägnätet och kollektivtrafikanläggningar som hållplatser o ch perronger.
Det handlar även om åtgärder som syftar till att förbättra kapaciteten och säkerheten i
transportsystemet. Å tgärder i järnvägssystemet och insatser kopplade till sjöfart eller
luftfart kan också innefattas . Däremot innefattar det inte drift o ch underhåll, eller
vidmakthållande av transportsystemet som det uttrycks.

I det regionala statliga vägnätet ingår samtliga statliga vägar i Uppsala län utom E4, E18,
väg 56 och väg 70. Dessa ingår i det nationella stamvägnätet och därmed den nationella
p lanen.

Figur 1 . Tidplan för framtagande av långsiktiga infrastrukturplaner

Den 23 mars 2017 gav regeringen samtliga länsplaneupprättare, däribland Region
Uppsala, i uppdrag att ta fram länstransportplaner för perioden 2018 – 2029. Trafikverket
fick samti digt i uppdrag att upprätta en nationell trafikslagsövergripande plan för
utveckling och vidmakthållande av transportsystemet för samma period.

I direktiven från Regeringen anges de ekonomiska ramarna för åtgärdsplanerna.
Sammanlagt uppgår dessa till 622,5 miljarder för nationell plan och länsplaner, varav
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 333,5 mdkr används till utveckling av transportsystemet. 
 125 mdkr används till vidmakthållande av statliga järnvägar  
 164 mdkr används till vidmakthållande av statliga vägar inklusive bärighet, 

tjälsäkring och reinvesteringar av vägar samt till statlig medfinansiering till 
enskilda vägar  

 
Direktiven innebär vidare att de ekonomiska ramarna för länstransportplanerna höjs något 
jämfört med nuvarande period 2014–2025. Planeringsramen för Uppsala län är 1 657 
miljoner kronor för 2018–2029. Slutligt besked fattas av regeringen våren 2018.  
 
Regeringen pekar i direktivet på att Region Uppsala vid prioritering av åtgärder inte bara 
ska väga in de transportpolitiska målen utan också förutsättningar för ett ökat 
bostadsbyggande. Andra viktiga fokusområden regeringen lyfter fram är Sverige som ett 
fossilfritt välfärdsland, ett sammanhållet land, förbättrade förutsättningar för näringslivet 
samt digitalisering. 
 
Regeringens direktiv säger att den så kallade fyrstegsprincipen ska vara vägledande för 
den fortsatta planeringen och förvaltningen och utvecklingen av transportsystemet. 
 
Fyrstegsprincipens process sker enligt nedan:  

1. Tänk om Åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor samt valet 
av transportsätt. Till exempel påverkansåtgärder avseende attityd, ändra 
transportsätt, telefonmöte istället för resa.  
 

2. Optimera Åtgärder som medför ett effektivt nyttjande av den befintliga 
infrastrukturen. Till exempel samordning av transporter eller 
kollektivtrafikanpassning av en väg.  
 

3. Bygg om Åtgärder som innebär begränsade ombyggnadsåtgärder. Till exempel 
ombyggnad av befintlig väg till mötesfri väg, bygga till en gång- och cykelväg 
längsmed befintlig väg.  
 

4. Bygg nytt Åtgärder som innebär nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder. 
Till exempel byggande av väg i ny korridor.  

 
I länstransportplanen hanteras fyrstegsprincipen på två sätt. I kapitel 4 nedan redogörs för 
de brister i transportsystemet som har identifierats. Arbetet med att åtgärda bristerna 
påbörjas genom att göra så kallade åtgärdsvalsstudier. Åtgärdsvalsstudier är det första 
steget i planeringsprocessen och är uppbyggt för att vara ett verktyg för att tillämpa 
fyrstegsprincipen. De åtgärder som blir resultatet av en åtgärdsvalsstudie kan därmed 
vara allt från steg 1 till steg 4 enligt fyrstegsprincipen. I de fall fysiska åtgärder som 
kräver väg- eller järnvägsplan ska genomföras, det vill säga steg 3 och 4 enligt 
fyrstegsprincipen, tas de planerna fram i en sammanhållen process.  
 
Enligt direktivet ska det av länstransportplanen också framgå följande: 

 om och i så fall hur mycket medel som går till samfinansiering av åtgärder i 
nationell plan,  
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 hur mycket medel som avsätts till statlig medfinansiering,  

 hur medlen fördelas mellan trafikslagen samt  

 hur mycket medel som man planerar lägga på cykelinfrastruktur. 

2. Från vision till mål 

Länstransportplanen är ett medel för att uppnå såväl nationella som regionala mål och 
strategier och behöver kopplas till dessa. I detta kapitel redogörs först för mål och 
strategiska inriktningar för länstransportplanen. Därefter tydliggörs hur planen kopplas 
till nationella och regionala mål. 

Mål för länstransportplanen 
Förslaget till länstransportplan innehåller åtta mål fördelade i tre kategorier, ett hållbart 
transportsystem, ett tillgängligt och inkluderande transportsystem samt mål om ökat 
bostadsbyggande. Tre av målen är direkt överförda från den regionala utvecklings-
strategin och två från förslag till regional cykelstrategi för Uppsala län. Därtill återfinns 
mål om tillgänglighet som anpassar det nationella transportpolitiska funktionsmålet om 
tillgänglighet till Uppsala läns förutsättningar. Samt också mål om effektiva och hållbara 
godstransporter.  
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Figur 2. Mål och strategisk inriktning för länstransportplan 2018–2029.  

 MÅL STRATEGISK INRIKTNING 
 Ett hållbart transportsystem 

1 bidra till att antalet resor med kollektivtrafik 
fördubblas till år 2020 och kollektivtrafikens 
marknadsandel av motoriserade resor fördubblas 
till år 2030. (Bas: år 2006) 
 

Arbeta för kortare restider med 
kollektivtrafik, särskilt längs de stora 
stråken. 
 

2 bidra till att andelen kombinationsresor 
kollektivtrafik-cykel fördubblas till år 2030 jämfört 
med 2016. 
 

Bytet mellan olika transportmedel i 
resan mellan start och mål upplevs 
snabb och effektiv ur ett hela-resan-
perspektiv. 
 

3 bidra till att cykeltrafikens färdmedelsandel ökar 
med tio procentenheter till år 2030 jämfört med 
2016 
 

Underlätta kommunal, 
mellankommunal  
och regional infrastrukturplanering. 
 

4 bidra till att utsläppen av växthusgaser minskar 
med minst 40 procent till år 2020 jämfört med år 
1990. Till 2040 ska utsläppen vara minst 80 
procent lägre än år 1990 i enlighet med 
miljömålsberedningens slutförslag. (Bas: 2,38 
miljoner ton CO2-ekvivalenter år 1990). Fram till 
år 2030 ska utsläppen för inrikes transporter vara 
minst 70 procent lägre jämfört med 2010 års nivå. 
(Bas: 0,888 miljarder ton år 2010). 
 

Arbeta med ökad andel hållbara 
transporter, dvs gång, cykel och 
kollektivtrafik utifrån 
fyrstegsprincipen. 
 

 Ett tillgängligt och inkluderande transportsystem 

5 bidra till att den regionala och storregionala 
tillgängligheten ökar, och att upp till 1 000 000 
arbetsplatser nås med kollektivtrafik inom 60 
minuter från länets prioriterade stråk, 
 

Förbättrad tillgänglighet, särskilt 
med kollektivtrafik, till viktiga 
målpunkter såväl inom som utanför 
länet bidrar till kortare restider. 
 

6 bidra till att bibehålla det statliga vägnätets 
funktion och tillgängliggöra kollektivtrafikens 
bytespunkter. 
 

Samverkan sker mellan nationella, 
regionala och lokala aktörer för ett 
effektivt genomförande av 
investeringar i transportsystemet. 

7 bidra till effektiva och hållbara godstransporter 
till, från, genom och inom Uppsala län 
 

Delta i framtagandet av en 
storregional godsstrategi inom 
ramen för En bättre sits-samarbetet. 

 Ett ökat bostadsbyggande 

8 bidra till förbättrade förutsättningar för ökat 
bostadsbyggande 
 

Förbättrad tillgänglighet, särskilt 
med kollektivtrafik, till viktiga 
målpunkter såväl inom som utanför 
länet bidrar till förbättrade 
förutsättningar för 
bostadsbyggande. 
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Länstransportplanens kopplingar 
I detta kapitel förklaras länstransportplanens kopplingar till andra viktiga mål och 
styrande dokument. Sambanden sammanfattas i figuren nedan. 

 
 
Figur 3. Målstyrande dokument 
 
Nationell nivå 
Nationell transportpolitiska mål 
Riksdagen har fastställt nationella transportpolitiska mål. Transportpolitikens 
övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Det sker genom ett 
funktionsmål om transportsystemets tillgänglighet samt ett hänsynsmål om miljö, hälsa 
och säkerhet. 
 
Regeringens infrastrukturproposition 
Propositionen visar hur regeringen vill att utveckling och vidmakthållande av 
transportsystemet ska bidra till de övergripande mål regeringen har fastställt. Förutom de 
transportpolitiska målen preciseras fyra fokusområden: 

 Ett fossilfritt välfärdsland 

 Ett ökat bostadsbyggande 

 Förbättrade förutsättningar för näringslivet 

 Ett inkluderande samhälle. 

 Digitalisering. 

Regeringens direktiv 
Direktiven ger det formella uppdraget att upprätta länstransportplaner. Direktiven ger 
också mer detaljerade instruktioner för vad som ska behandlas i länstransportplanen. Till 
exempel rörande ekonomiska planeringsramar och hur redovisning av medel för olika 
åtgärder ska ske. Regeringen tydliggör också att effekter på bostadsbyggandet skall 
bedömas för föreslagna åtgärder vid sidan av bland annat de transportpolitiska målen.  
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Regional nivå 
Regional utvecklingsstrategi 
Länstransportplanen är ett medel för att uppnå visionen i den regionala utvecklings-
strategin för Uppsala län som antogs av regionfullmäktige den 15 februari 2017. Den 
regionala utvecklingsstrategin ger tillsammans med nu gällande länstransportplan och 
trafikförsörjningsprogram de regionala utgångspunkterna för förslag till mål och 
inriktning för länstransportplan 2018–2029. 
 
En bättre sits storregional systemanalys 
En bättre sits är en politisk process i Stockholm–Mälarregionen. Länsplaneupprättare och 
kollektivtrafikmyndigheter i Stockholm, Gotland, Södermanland, Östergötland, Närke, 
Västmanland och Uppsala län samarbetar i syfte att skapa samsyn kring det storregionala 
transportsystemet eftersom länen är så sammanlänkade med varandra funktionellt samt 
för att bli en mer kraftfull diskussionspart på den nationella nivån. Parterna har enats om 
storregionala mål och prioriterade funktioner för transportsystemet i Stockholm–
Mälarregionen i en gemensam systemanalys, som antogs hösten 2016. De högst 
prioriterade åtgärderna för Uppsala län är fyrspår Uppsala–Arlanda/Märsta, Hjulstabron, , 
kapacitetsförstärkning Dalabanan samt Arosstråket (med bland annat ny järnväg 
Uppsala–Enköping). Som en del i Stockholm–Mälarregionen ska länstransportplanen för 
Uppsala län visa hur de tas om hand i länstransportplanen.  
 
Trafikförsörjningsprogram 2016 för Uppsala län 
Trafikförsörjningsprogrammet antogs av landstingsfullmäktige den 21 september 2016. 
Målen i trafikförsörjningsprogrammet bygger på tre nyttoperspektiv för samhället, 
medborgaren och resenären. Kollektivtrafiksystemet ska vara effektivt, jämlikt och 
attraktivt. Trafikförsörjningsprogrammet är kollektivtrafikmyndighetens övergripande 
styrdokument och anger mål och strategier för dess strategiska arbete. Eftersom 
investeringar i transportsystemet inom ramen för länstransportplanen påverkar 
kollektivtrafikens utvecklingsförutsättningar är det viktigt att mål och strategier 
överensstämmer. 
 
Regional cykelstrategi för Uppsala län 
Den regionala cykelstrategin för Uppsala län antogs av Regionstyrelsen den 19 december 
2017. Cykelstrategin anger mål, strategier och inriktning för arbetet med att skapa bättre 
förutsättningar för cykling i Uppsala län. I länstransportplanen fördelas ekonomiska 
medel som ett verktyg att nå målen. Medel fördelas till olika cykelfrämjande åtgärder 
utifrån prioriteringsprinciper som redogörs för i kap 8 åtgärdsplan. 
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Kopplingen till regional utvecklingsstrategi 
Region Uppsalas viktigaste styrdokument är den regionala utvecklingsstrategin. Strategin 
pekar ut tre strategiska utvecklingsområden med ett antal mål inom respektive 
fokusområde. Alla tre områdena berör länstransportplanen för flera av målen. Sambandet 
illustreras i figur 4 samt förklaras kortfattat nedan. 
 
 

 Planera för 5 000 bostäder per år till år 2023 för att bygga ikapp behoven och 
därefter minst 2 100 bostäder per år för att möta befolkningstillväxten. 

Investeringar i transportsystemet ska öka tillgängligheten till arbetsplatser, vilket är ett 
viktigt skäl till var människor väljer att bosätta sig. På så sätt kan åtgärder i 
länstransportplanen bidra till förutsättningar för ökat bostadsbyggande. På grund av den 
centrala betydelse transportsystemet kan ha för ett ökat bostadsbyggande finns ett särskilt 
mål om det. 
 

 Antalet globalt konkurrenskraftiga innovativa och entreprenöriella företag ska 
öka 

Åtgärder i länstransportplanen ska bidra till att 1 000 000 arbetsplatser kan nås inom 
60 minuter med kollektivtrafik. Större funktionella arbetsmarknader rymmer fler 
branscher, vilket påverkar företagandet positivt. 
 

 I Uppsala län ska det minst startas 13 nya företag per 1 000 invånare år 2020. 

I enlighet med resonemanget ovan skapar en större funktionell marknad förutsättningar 
för fler branscher, vilket ger möjligheter för ett ökat nyföretagande. 
 

 I Uppsala ska andelen sysselsatta i åldrarna 20–64 år överstiga 80procent 2020. 

Länstransportplanens åtgärder ska enligt målen bidra till ökad tillgänglighet till 
arbetsplatser. Det ger möjligheter för bättre matchning på arbetsmarknaden och bidrar 
därmed till möjligheter för fler att finna rätt arbete. 
 

 Antalet resor i kollektivtrafiken ska fördubblas till år 2020 och kollektivtrafikens 
marknadsandel av motoriserade resor ska fördubblas till år 2030. 

Detta mål är ordagrant överfört till länstransportplanen. 
 

 Regioninvånarna ska ha landets högsta självskattade hälsa, med minskade 
skillnader mellan grupper och individer 

Åtgärder i länstransportplanen ska enligt målen bidra till att fler väljer hållbara 
transportmedel, det vill säga kollektivtrafik, cykel och gång. Det innebär ökad fysisk 
rörlighet, vilket i sin tur bidrar till förbättrad hälsa. 
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 Bidra till att utsläppen av växthusgaser minskar med minst 40 procent till år 2020 
jämfört med år 1990. Till 2040 ska utsläppen vara minst 80 procent lägre än år 
1990 i enlighet med miljömålsberedningens slutförslag. Fram till år 2030 ska 
utsläppen för inrikes transporter vara minst 70 procent lägre jämfört med 2010 
års nivå.  

Detta mål är ordagrant överfört till länstransportplanen. 
 

  
 
Figur 4. Kopplingen regional utvecklingsstrategi och länstransportplan 
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3. Planeringsförutsättningar och nulägesbeskrivning 

Uppsala län i ett storregionalt perspektiv 
Uppsala län är en del av Stockholm–Mälarregionen. Utbytet är på alla sätt intensivt 
mellan länen. Inte minst arbetspendlingen ger stora resandeströmmar i vår kollektivtrafik 
och på våra vägar. Kartan nedan är hämtad från den regionala utvecklingsstrategin. Den 
visar viktiga städer, kopplingar och infrastruktur. Det är tydligt att Uppsala läns utbyte 
med Stockholmsregionen påverkar oss särskilt mycket. Texten nedan är ett citat från den 
regionala utvecklingsstrategin. 
 
Hur drar Uppsala län nytta av närheten till Stockholm och samtidigt utvecklar en egen särart som nordlig 
nod i huvudstadsregionen? Hur skapar vi sammanhållning mellan länsdelarna, mellan land och stad och får 
hela länet att utvecklas på ett hållbart sätt? 

 

 
Figur 5. Kartbilden är hämtad från den regionala utvecklingsstrategin och visar städer, stråk och 
samband som är viktiga för Uppsala län. 
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Planeringsförutsättningar för Uppsala län 

 
Befolkningsutveckling 
Uppsala län är ett av landets snabbast växande län, nära integrerat med 
Stockholmsregionen och omkringliggande län. Uppsala län växer med över en procent 
per år och passerade 361 000 invånare år 2016.  
Enligt prognoser för Östra Mellansverige bedöms planeringen i Uppsala län behöva ta 
höjd för att: 

 Befolkningen ökar med mellan 123 000 och 173 000 invånare till år 2050. 
Omkring 70 procent av tillväxten förväntas ske i kommunhuvudorterna (varav 
merparten i Uppsala) och resterande 30 procent i de mindre orterna och på 
landsbygden. 

 Antalet sysselsatta i dagbefolkningen ökar med mellan 47 000 och 69 000. 

 För att möta befolkningsökningen behöver antalet bostäder öka med 70 000 till 
90 000 till år 2050. 

 
Befolkning Sysselsättning dagbefolkning  

2015 2050 Förändring 2013 2050 Förändring 

Basscenario 354 000 477 000 +123 000 148 000 195 000 +47 000 

Högscenario 354 000 527 000 +173 000 148 000 217 000 +69 000 
 

Figur 6. Utgår från Scenario Bas och Hög från WSP:s modellbaserade framskrivningar för Östra 
Mellansverige från år 2016, som aktualitetsprövats mot SCB:s senaste befolkningsprognos samt 
pendlingsregionens och länets trendmässiga utveckling. 
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Transportarbete 
Som i riket i övrigt dominerar bilen som transportmedel i Uppsala län. Däremot är 
hållbara transportmedel, det vill säga kollektivtrafik, cykel och gång vanligare än i övriga 
län. Det gäller såväl kollektivtrafik som cykel som har höga andelar av transportarbetet 
utanför de tre storstadslänen. Det finns fler skäl till det. Bland annat har dels Uppsala stad 
en ganska stor andel av länets befolkning vilket slår igenom i statistiken, dels är 
kollektivtrafiken väl utbyggd jämfört med många andra län. 
 

 
Figur 7. Jämfört med de flesta övriga län har Uppsala en relativt hög andel resor med gång, 
cykel och kollektivtrafik. Källa: Trafikanalys 
 

 
Figur 8. Andelen bil som färdmedel har inte förändrats nämnvärt de senaste åren. 
Källa:Kollektivtrafikbarometern. 
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Transportarbetet är starkt koncentrerat till stråken i Uppsala län, inte minst till 
Ostkustbanan och E4 samt Mälarbanan och E18. Även Arosstråket, Östhammarsstråket 
och Dalastråket har relativt höga flöden av persontransporter. 
 
Kollektivtrafik 
Kollektivtrafikresandet har ökat med cirka 40 procent sedan 2006. Målet i den regionala 
utvecklingsstrategin är att antalet resenärer ska fördubblas till 2020. För att nå det målet 
krävs en genomsnittlig årlig ökning på omkring 10 procent. Sedan 2006, som är basåret 
för målet, har den årliga ökningen varit i snitt cirka 4 procent per år. Dock har 
ökningstakten ökat. 
 

Figur 9. Kartan visar 
intensiteten av transporter i 
stråken. Uppgifterna är senast 
tillgängliga data, 2015-2016. 
Fordonsflödena varierar från 
ca 1000 till ca 40 000 fordon 
per årsmedelsdygn (ÅDT). 
Antal kollektivtrafikresenärer 
i stråken varierar för 
regionbuss mellan ca 1 000 
och 6 500 påstigande 
resenärer per dag. För 
Tågtrafiken är sträckorna 
Uppsala-Gävle och Uppsala- 
Stockholm mest trafikerade 
med ca 11 000 påstigande per 
dag.Ungefär lika många reser 
också med SJ´s trafik 
Stockholm-Uppsala. 
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Klimatpåverkande utsläpp
Utsläpp från växthusgaser har minskat sedan 1990. Det beror i stor utsträckning på
uppvärmning av lokaler och bostäder, samt utsläpp från industrin. Däremot har utsläppen
från transportsektorn ökat. Det beror på ökade utsläpp i utrikes transporter till och från
Sverige.

Figur 11 . Totala klimatpåverkande utsläpp har minskat sedan 1990. Transportsektorns andel har
ökat.
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Figur 12 . Det är framför allt utrikes transporter som bidrar till transportsektorns ökande utsläpp.
Tusen ton koldioxidekvivalenter. Källa: Naturvårdsverket.

Figur 13 . Utsläppen av växthusgaser har sjunkit i Uppsala län, men utsläppen från transporter
visar inte samma tendens.

Målet i länstransportplanen innebär att utsläppen från inrikes transporter ska vara minst
70 procent lägre 2030 jämför med 1990. Av figur erna 12 och 13 , som visar de totala
utsläppen i riket respektive länet , framgår att det är en utmaning. De senaste åren har en
minskning börjat framträda, men det är otydligt hur stark trenden är. I sam manhanget bör
det dock nämnas att en stark teknikutveckling pågår där bland annat eldrift inom
transportsektorn växer starkt. Det kan påverka utsläpp smålen starkt under kommande år
och regionen bör bidra till utbyggnad av laddinfrastruktur.
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Tillgänglighet och bostadsbyggande 
Transportsystemets viktigaste funktion är att skapa tillgänglighet för individer, företag 
och organisationer. Inte minst är tillgängligheten till arbetsplatser viktig. Med 
investeringar i järnvägssystemet, till exempel fyra spår på Ostkustbanan, och förbättrad 
och utvecklad kollektivtrafik kan antalet arbetsplatser som kan nås från olika platser i 
Uppsala län öka väsentligt.  
 

  

Figur 14. Kartorna visar hur många arbetsplatser man når inom 60 minuter med kollektivtrafik 
år 2010 samt år 2030, givet olika investeringar i transportsystemet samt en utökad 
kollektivtrafikering. Källa: Stockholms läns landsting  
 
Att förbättra tillgängligheten till arbetsplatser är också en möjlighet att öka 
bostadsbyggandet. Inte minst vid befintliga och nya tågstationer finns stor potential för ett 
ökat bostadsbyggande. Bostadsbyggandet har trendmässigt ökat under 2000-talet och 
även om det byggs många bostäder i länet i relation till befolkningen gör 
befolkningsprognoserna att det kommer att krävas en fortsatt ökning av 
bostadsbyggandet.  
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Figur 15 . Antalet färdigställda bostäder ökar trendmässigt, men de senaste årens höga
befolkningstillväxt utmanar till f ortsatt ökat bostadsbyggande. Källa: SCB

0

2000

4000

6000

8000

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

Befolkningsökning och
bostadsbyggande i Uppsala län

Befolkningsökning Färdigställda lägenheter

Bilaga § 95/18



 
 22 (54) 
 

22 
 

Gods 
Stockholm–Mälarregionen är en stor såväl konsumtionsmarknad som producent av varor. 
Dessutom finns en omfattande transittrafik från och till norra Sverige. Transittrafiken går 
huvudsakligen genom de västra delarna av Stockholm–Mälarregionen medan import och 
export av varor huvudsakligen sker från söder till och från Stockholmsregionen. Uppsala 
län har därför relativt låga flöden av godstransporter. En stark tillväxt sker dock inom 
logistikanläggningarna i och runt Arlanda och den kombiterminal som finns i Rosersberg. 
Denna kopplar i stor utsträckning till den växande hamnen i Gävle vilket genererar 
ökande godstransporter på såväl E4 som Ostkustbanan. Hargshamn har dessutom en 
ökande betydelse för bulktransporter till och från Stockholm–Mälarregionen. 
 

 
Figur 16. Kartan visar flöden av gods. 
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Transportprognoser 
I detta avsnitt redogörs för prognoser för person- och godstransporter. Trafikverket har 
gjort prognoser för utvecklingen av trafiken med fokus på året 20601. I tabellerna nedan 
redovisas prognosen fram till 2040. Prognosen baserar sig på antaganden om ekonomisk 
tillväxt, befolkningsutveckling, drivmedelspriser samt beslutad politik. Vidare grundar de 
sig i resvaneundersökningar och kända samband mellan bland annat individers 
inkomstutveckling och val av transportmedel. Prognoser är värdefulla för att visa 
utvecklingen givet olika typer av antaganden. De kan således ge indikation på om och 
ibland vad som behöver göras om prognoserna inte rör sig i riktning mot de mål som 
finns. Utvecklingen av transportarbetet beror i stor utsträckning på nationella och 
internationella externa faktorer såsom skatter och avgifter, livsstilsförändringar med 
mera. Även om utformningen av transportsystemet påverkar transportarbetet innebär 
investeringar i det endast en marginell del av det redan existerande transportsystemet2. 
Prognosverktygen behöver utvecklas för att tydliggöra vilka effekter på transportsystemet 
som erhålls av en mer målstyrd planering.  
 
Persontransporter 
Trafikverket har gjort prognoser för utveckling av trafiken med fokus på året 2060. Under 
perioden år 2014–2040 förväntas enligt den prognosen vägtrafiken öka med 1,2 procent 
årligen i Uppsala län. Det gäller den samlade vägtrafiken både när det gäller persontrafik 
och godstransporter.  
 
När det gäller alla de motoriserade trafikslagen för persontrafik så är dessa inte nedbrutna 
på de olika länen. För riket ser prognosen ut enligt diagrammet nedan. Tåg förväntas öka 
med nästan 60 procent till år 2040. Personbil med drygt 30 procent. Vilken effekt som 
vill uppnås kan styras med politiska mål och andra styrmedel så som skatter och avgifter. 
En sådan utveckling är inte med i denna prognosmodell utan utgår från de politiska 
besluten och styrmodeller som är fattade fram till 1 april år 2016. 
 

 
Figur 17. Transportarbetesförändring med index 100=År 2014 för persontransporter. 
Historiska data 1990–2014 och prognostiserad tillväxt 2014–2040. Källa Trafikverket. 
Källa historiska data: Statistik från Trafikanalys (www.trafa.se) 

                                                 
1 Rapport- inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering 2018-2029. Trafikverket 2018:180 
2 Rapport- inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering 2018-2029. Trafikverket 2018:180 
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Godstransporter 
Trafikverkets har också gjort prognoser för godstransporter. Sjöfarten förväntas ha den 
starkaste tillväxten fram till 2040, medan järnvägen har en relativt långsammare tillväxt. 
Om en annan utveckling önskas kan man styra utveckling med till exempel skatter och 
avgifter. Prognosen tar hänsyn till politiska beslut och styrmedel fattade till och med 1 
april 2016. 
 

 
Figur 18. Transportarbetesförändring med index 100=År 2012. Historiska data 1975–
2012 och prognostiserad tillväxt 2012–2040. Källa Trafikverket. Källa historiska data: 
Statistik från Trafikanalys (www.trafa.se). 
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Olycksstatistik för vägar i Uppsala län 
Strada (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) är ett informationssystem för data 
om skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet. Det bygger på polisrapporterade 
olyckor sedan år 2003 samt sjukhusrapporterade olyckor. Akademiska sjukhuset i 
Uppsala anslöts till systemet först 2016-01-01, vilket gör att statistiken nedan enbart 
innehåller polisrapporterade olyckor. Det blir därför en underskattning av främst 
cykelolyckor och olyckor med mindre svårhetsgrad. Den nedre tabellen visar skador 
uppdelat på olika väghållare.  
 
Antal olyckor efter svårhetsgrad och år 

År Dödsolyckor 

Dödsolyckor 
(ej officiell 
statistik) 

Svåra 
olyckor 

Lindriga 
olyckor Totalt 

2006 12 0 166 436 614 
2007 15 0 173 402 590 
2008 11 3 165 454 633 
2009 13 0 151 422 586 
2010 17 2 125 470 614 
2011 8 2 127 422 559 
2012 11 1 133 472 617 
2013 12 1 85 308 406 
2014 3 1 70 275 349 
2015 5 0 99 297 401 
2016 5 0 101 375 481 
Totalt 112 10 1395 4333 5850 

Figur 19. 
 
Antal olyckor efter svårhetsgrad och väghållare 

Väghållartyp Dödsolyckor 

Dödsolyckor 
(ej officiell 
statistik) 

Svåra 
olyckor 

Lindriga 
olyckor Totalt 

Statlig 87 6 827 2046 2966 
Kommunal 18 3 432 1939 2392 
Enskild 5 1 74 190 270 
Okänd 2 0 62 158 222 
Totalt 112 10 1395 4333 5850 

Figur 20. 

 

Slutsatser 
I detta kapitel har en nulägesbild tecknats av Uppsala län i förhållande till de mål som 
finns redovisade i kapitel 2. Man kan konstatera att det är en utmaning att nå de mål om 
fördubblat kollektivtrafikresande som finns. Ur ett länstransportplaneperspektiv kommer 
det att krävas tydliga satsningar i infrastrukturen där störst effekter kan nås. I allmänhet är 
det i de starka stråken där det är lättast att öka kollektivtrafikens konkurrenskraft 
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gentemot bilen. Ett tydligt hela-resan-perspektiv kan påverka konkurrenskraften positivt 
och utifrån bristkapitlet nedan blir det tydligt att åtgärder kommer att krävas i såväl 
länstransportplan som i nationell plan men också av kommunerna.  
 
Transportsystemet står för en allt större andel av klimatpåverkande utsläpp men 
teknikutvecklingen är å ena sidan stark vilket kan påverka positivt. Samtidigt tar det å 
andra sidan med nuvarande takt lång tid att byta ut fordonsflottan vilket gör processen 
längre. Från Trafikverkets analyser är det också tydligt att det framför allt är med 
styrmedel man kan påverka utsläppen men det är oklart vad det kommer att krävas av 
transportsystemet om tydliga styrmedel införs. 
 
Utifrån Trafikverkets konstaterande blir slutsatsen också att steg 1- och 2-åtgärder blir 
allt viktigare för att få till stånd ett ändrat transportbeteende. Det är åtgärder som måste 
ske systematiskt och samlat och kräver samverkan mellan bland annat kommuner och 
regioner. Genomförandeprocessen av länstransportplanen blir på så sätt också ett allt 
viktigare verktyg. 
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4. Brister

I detta kapitel redogörs för brister i transportsystemet i Uppsala län. Bristerna har
rapporterats in från kommunerna i länet, kollektivtrafikförvaltningen UL och
Trafik verket. Det har skett via en formell remiss som genomfördes under vintern
2016/2017. Brister i transportsystemet framkommer också i den kontinuerliga dialog som
länets kommuner, Trafikverket och kollektivtrafikförvaltningen UL för med allmänhet,
företag och organisationer.

Sammanlagt har runt 200 brister identifierats . Remissinstanserna har prioriterat sina
brister. Därefter har en regional prioritering skett. Prioriteringen har skett med grund i:

De mål som redogörs för i kapitel 2.
Remissversion av re gional cykelstrategi för Uppsala län.
Remissinstansernas prioritering.
I dialog med tjänstepersonsrepresentanter från kommuner,
Kollektivtrafiksförvaltningen UL, Trafikverket och Länsstyrelsen samt
angränsande länsplaneupprättare.

Figur 13 nedan visar att b rister i cykelinfrastrukturen är de n vanligast förekommande
typen av brist. Det finns ett tydligt fokus på förbättrade förutsättningar för cykling, i stor
utsträckning beroende av att länkar saknas på många platser. I många fall handlar det
också om att b ygga ut relativt långa g ång - och c ykel vägar som sammanbinder orter med
varandra.

Figur 21 . Antalet brister inom olika kategorier.

I avsnitten nedan redogörs för övergripande brister i Uppsala län, brister i
transportsystemet som finns utanför stråken och därefter brister redovisade per stråk.
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Övergripande om brister i Uppsala län 
För att utveckla transportsystemet i Uppsala län behöver framkomlighet, tillgänglighet 
och säkerhet förbättras för hållbara transporter, det vill säga kollektivtrafik, cykel och 
gång. Brister i järnvägssystemet är högt prioriterat i alla stråk med järnväg. Det är brister 
som framför allt hanteras i nationell plan och som rör regional och storregional 
tillgänglighet. Det betyder ett ökande behov att koppla ihop åtgärder som finansieras via 
nationell plan med länstransportplanens åtgärder. 
 
Hela-resan-perspektivet framkommer tydligt som en brist när kommunernas 
inrapporterade brister läggs samman. Från start till mål omfattar en resa ofta ett byte 
mellan olika transportslag, cykel till buss, bil till buss, buss till buss och så vidare. Hela-
resan innebär då att bytena ska ske så effektivt, snabbt och bekvämt som möjligt. Det 
handlar i stor utsträckning om hållplatsåtgärder, pendlarparkeringar och behov också av 
gång- och cykellänkar som kopplar till kollektivtrafiksystemet. Även 
trafiksäkerhetsbrister är frekvent förekommande men är mer sällan högt prioriterade. 
 
Framkomligheten i Uppsala stad lyfts fram som en brist av regional betydelse liksom 
tillgängligheten till viktiga målpunkter såväl inom som utom länet, och då framför allt till 
målpunkter i Stockholms län.  
 
Länstransportplanen revideras i allmänhet vart fjärde år. I den årliga 
genomförandeprocessen hanteras de brister som framkommit i det samråd som skett inom 
ramen för revideringen av länstransportplanen. I detta kapitel hanteras de högst 
prioriterade bristerna. En fullständig bristredovisning bifogades också remissversionen. 
Den redovisningen utgör utgångspunkten i den årliga genomförandeprocessen. Under 
genomförandet kan synen på olika brister förändras och det hanteras också i den årliga 
genomförandeprocessen. Till exempel kan den nationellt pågående hastighetsöversynen 
påverka synen på brister och därtill kopplade behov av åtgärder. Se vidare i kapitel 8 - 
genomförande. 
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Brister i stråk 
En fullständig redogörelse för de inrapporterade bristerna finns i bilaga 1. I detta kapitel 
redogörs för de högst prioriterade bristerna i respektive stråk. För varje brist ges en 
kortare beskrivning, planeringsläge samt nästa steg. Eftersom länstransportplanen endast 
revideras vart fjärde år bör bristformuleringarna enligt nedan ses över utifrån eventuella 
nya omständigheter när nästa steg i planeringsprocessen tas.  
 

 
Figur 22. Stråk i Uppsala län. Observera att ett arbete pågår tillsammans med regionerna i 
Örebro län och Västmanland om lokalisering av Arosstråket. Region Uppsala har tagit ställning 
för sträckan Uppsala-Enköping. 
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OSTKUSTSTRÅKET 
Delen Stockholm–Arlanda–Uppsala, ABC-stråket 
Fyrspår. 
Bristande kapacitet sträckan Uppsala C–Arlanda/Skavstaby gör att fyrspår hela sträckan 
Stockholm–Uppsala är den mest prioriterade bristen i Uppsala län. Bristen är utredd i en 
åtgärdsvalsstudie som färdigställdes under våren 2017. I den rekommenderas att 
utbyggnad till fyrspår på sträckan påbörjas under perioden 2025–2030. Bristen hanteras 
framför allt i nationell plan. Läs mer om detta i kapitel 5 ” Tillgänglighetshöjande 
fyrspårspaket kopplat till bostadsbyggande och samhällsutveckling.” 
Nästa steg i hanteringen av brister: järnvägsplan 
Uppsala C.  
I det korta perspektivet berör bristerna bland annat för korta plattformar för vissa spår, för 
få genomgående spår och bristande kapacitet för vändande tåg. Dessa brister behöver 
utredas skyndsamt för ett genomförande inom en femårsperiod. Ett utbyggt fyrspår 
möjliggör en trafikering som ger än större kapacitetsbrister på Uppsala C när det står 
färdigt. Det innebär i sin tur att kapacitetsbristerna på Uppsala C behöver åtgärdas innan 
fyrspåret färdigställs. Se också under CX-stråket ”Uppsala norra infart”. Bristen hanteras 
framför allt i nationell plan. 
Nästa steg i hanteringen av brister: funktionsutredning för åtgärder inom befintlig 
anläggning på kort sikt. Åtgärdsvalsstudie för åtgärder som krävs med en 
fyrspårsutbyggnad.  
 
Stationsläge Uppsala södra/Bergsbrunna och Alsike 
Nya stationer är endast möjligt om kapaciteten på banan byggs ut till fyra spår. Avtal har 
tecknats mellan staten, Knivsta och Uppsala kommuner och Region Uppsala om 
utbyggnad till fyrspår. Avtalen ska ratifieras av parterna fram till februari 2018. Läs mer 
om detta i kapitel 5 ” Tillgänglighetshöjande fyrspårspaket kopplat till bostadsbyggande 
och samhällsutveckling.” 
 
Avtalen mellan parterna innebär en kraftig samhällsutbyggnad vilket också kommer att 
kräva lokala kopplingar med samtliga trafikslag. För gång- och cykeltrafik är 
sträckningen längs Ostkustbanan gen och möjligheterna att binda samman Uppsala, 
Bergsbrunna, Alsike, Knivsta och vidare söderut mot Märsta och Stockholm ska utredas. 
Nästa steg i hanteringen av brister : Funktionsutredning samt järnvägsplan för 
järnvägssträckan samt åtgärdsvalsstudie för gång- och cykeltrafik i stråket. 
 
Delen Uppsala–Gävle 
Högst prioriterade brister i stråket rör främst järnvägen och stationernas funktion som 
bytespunkter. Nytt dubbelspår förbi Gamla Uppsala invigs sommaren 2017. 
 
Plankorsningar i Uppsala stad 
I Uppsala stad utgör järnvägen en barriär och plankorsningarna vid S:t Olofs- och S:t 
Persgatorna ger bristande framkomlighet som följd. Detta bidrar till spårspring som utgör 
en allvarlig säkerhetsrisk. Ett avtal finns mellan Trafikverket och Uppsala kommun om 
att bygga planskilda korsningar och finansieringen av dessa. 
Nästa steg i hanteringen av brister : Arbete med järnvägsplan pågår. 
 

Bilaga § 95/18



 
 31 (54) 
 

31 
 

Stationer sträckan Uppsala–Gävle 
I stråket utgör Upptågstrafiken stommen för kollektivtrafiken. Stationerna på sträckan har 
otillräcklig standard med bland annat bristande tillgänglighet och funktion som bytes-
punkter. Det gör att ett hela-resan-perspektiv för kollektivtrafiken brister. I vissa fall är 
plattformarna för korta för att hantera längre tåg som ett sätt att öka kapaciteten längs 
sträckan, eftersom tågen är fulla i rusningstrafiken. Utvecklade bytespunkter vid 
stationerna och ökad kapacitet i tågtrafiken kan också bidra till förbättrade förutsättningar 
för bostadsbyggande. När utredning av bristerna görs bör den omfatta också brister och 
utvecklingsmöjligheter i transportsystemet till och från stationerna. I syfte att säkerställa 
ett helhetstänkande i stråket. Bristen hanteras via såväl nationell plan som länstransport-
plan. 
 
Nästa steg i hanteringen av brister: Trafikverket ska genomföra en funktionsutredning 
där brister kopplade till perronger utreds. En stråkbaserad åtgärdsvalsstudie eller 
funktionsutredning bör genomföras i anslutning till denna för att säkerställa ett 
transportslagsövergripande synsätt med åtgärder som stärker ett hela-resan-perspektiv. 
 
Uppsala norra infart 
För sträckan Uppsala Central till punkten där Dalabanan viker av från Ostkustbanan hotar 
kapacitetsbrist. Särskilt kopplat till den ökande trafik som möjliggörs av investeringar 
längs Ostkustbanan såväl norr om Gävle som söder om Uppsala. Sträckan är förberedd 
för ytterligare ett spår. Bristen hanteras via nationell plan. 
Nästa steg i hanteringen av brister : En funktionsutredning eller åtgärdsvalsstudie bör 
övervägas, antingen för bristen enskilt eller i samband med annat utredningsarbete som 
berör sträckan, till exempel Uppsala central.  
 
Arosstråket ((Arlanda)–Uppsala–Enköping–(Västerås/Örebro/Oslo)) 
Brister i järnvägssystemet 
Transportsystemet brister idag i öst–västlig riktning norr om Mälaren. Bristen hindrar 
utvecklingen till en funktionell och flerkärnig arbetsmarknad i norra delarna av 
Stockholm–Mälarregionen. I den systemanalys som är framtagen inom ramen för En 
bättre sits formuleras mål där; 
 

 regionens och nationens internationella konkurrenskraft utvecklas 
och bidrar till attraktivitet för de samverkande länen i Stockholm-
Mälarregionen och  

 där flerkärnighet och en förstorad arbetsmarknad främjar regional 
utveckling 

 
Sträckan Enköping–Uppsala utgör i detta perspektiv en felande länk i det regionala, 
storregionala och nationella järnvägssystemet. Till bristerna hör långa pendlingstider 
Uppsala–Enköping–Västerås, bristande tillgänglighet till och från Arlanda och norra 
Storstockholm från de sydvästra delarna av Uppsala län och de västra delarna av 
Stockholm–Mälarregionen. På nationell nivå brister tillgängligheten mellan norra Sverige 
och västra och sydvästra Sverige.  
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Förutom brister i transportsystemet skapar en järnvägslänk på sträckan 
utvecklingsmöjligheter för en flerkärnig Stockholm–Mälarregion och ökad robusthet för 
järnvägssystemet. En tydlig koppling finns till den funktion som stråket Stockholm-Oslo 
har för den storregionala och nationella tillgängligheten. Bristen hanteras framför allt via 
nationell plan.  
 
Nästa steg i hanteringen av brister : En systemvalsstudie har genomförts gemensamt av 
regionerna i Örebro, Västmanland och Uppsala. Med grund i de slutsatser som görs där 
bör en åtgärdsvalsstudie genomföras. Den berör såväl flera regionala som nationella 
aktörer. Den bör också kopplas till pågående åtgärdsvalsstudie för sträckan Stockholm–
Oslo. 
 
55:anstråket (Uppsala-Enköping-(Strängnäs-Norrköping)) 
Delen Uppsala–Enköping 
Bristerna längs stråket på sträckan Uppsala–Enköping rör så väl trafiksäkerhets- som 
framkomlighetsproblem. Oskyddade trafikanter kan på många platser inte röra sig längs 
vägen till och från bland annat hållplatser på ett säkert sätt. I samband med vissa 
hållplatser är det svårt att korsa vägen. Kollektivtrafiken har framkomlighetsproblem 
längs sträckan med svårigheter att komma ut från hållplats. Det finns också 
framkomlighetsproblem i vissa korsningar. Sträckan är en av de mest olycksdrabbade 
vägsträckorna i landet. En åtgärdsvalsstudie för väg 55 Uppsala–Katrineholm har 
slutförts våren 2017. För sträckan Uppsala–Enköping föreslås att fysisk planering med 
vägplan görs. Det är viktigt att vägplanen också beaktar sträckan Örsundsbro–Litslena för 
att säkerställa att eventuella brister särskilt när det gäller kollektivtrafik, cykel och gång 
hanteras. Bristen hanteras via länstransportplanen.  
Nästa steg i hanteringen av brister : vägplan 
 
Delen Enköping–Strängnäs 
Bristerna rör trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter samt bristande teknisk standard och 
trafiksäkerhet för Hjulstabron. Hjulstabron utgör framför allt en brist för Mälarsjöfartens 
möjligheter att utvecklas med bland annat möjlighet att trafikera med större båtar. I 
åtgärdsvalsstudie för väg 55 rekommenderas att fördjupade studier görs för sträckan 
Enköping–Strängnäs i syfte att kunna formulera möjliga åtgärder. Bristen hanteras via 
såväl nationell plan som länstransportplan.  
Nästa steg i hanteringen av brister : fördjupade studier sträckan Strängnäs–Enköping 
samt vägplan för Hjulstabron. 
 
Almungestråket (Uppsala–Gunsta–Almunge–Knutby–(Edsbro)) 
Långs stråket förbereds för omfattande utbyggnader av främst bostäder, särskilt i Gunsta 
närmast Uppsala men även längre österut i Marielund, Länna och Almunge. Bristerna är 
kopplade till bristande trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter såsom möjligheter att ta 
sig till och från busshållplatser på ett säkert sätt samt att byta mellan trafikslag. Vissa 
framkomlighetsproblem finns också, särskilt i korsningar, och med kraftigt ökad 
befolkning riskerar dessa att förvärras. En åtgärdsvalsstudie för sträckan pågår och 
bedöms vara klar i slutet av 2017. Bristen hanteras via länstransportplanen.  
Nästa steg i hanteringen av brister : Åtgärdsvalsstudien kommer att sammanfattas i ett 
åtgärdspaket. Åtgärdspaketet hanteras sedan i den årliga genomförandeprocessen. 
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Dalastråket (Uppsala–Morgongåva–Heby–(Sala/Borlänge/Mora)) 
Dalabanan 
Järnvägen är i akut behov av rälsbyten, vilka planeras att ske före 2026. Den tidigare 
risken för att en  hastighetsreducering måste införas är inte längre aktuell. Icke desto 
mindre är rälsens status dålig och ett rälsbyte är alltjämt akut.  
Banan är enkelspårig vilket försvårar pendeltågstrafik med tillräcklig turtäthet för en 
attraktiv trafik och med ytterligare uppehåll i främst Vänge. Det betyder i sin tur behov 
av parallell stomtrafik med såväl tåg som buss. En utvecklad pendeltågstrafik med 
ytterligare uppehåll kan bidra till förstorad funktionell arbetsmarknad vilket inkluderar 
södra Dalarna och möjliggör för ett ökat bostadsbyggande i stationsnära lägen.  
 
Sträckan har också brister i form av bland annat snäva kurvradier vilket medför brister i 
form av för långa körtider för tågen. Ytterligare brister är osäkra plankorsningar i bland 
annat Morgongåva. Även stationerna i Morgongåva och Heby har brister i plattformar, 
plattformshöjder och kundmiljöer. I Uppsala är plankorsningen vid Börjegatan 
kapacitetshämmande för såväl den regionala busstrafiken som för stadstrafiken i Uppsala. 
Bristen hanteras framför allt via nationell plan. 
Nästa steg i hanteringen av brister : Genomför de åtgärder som är utredda i förstudie 
Uppsala–Sala, samt ombyggnad av Sala C för ökad kapacitet, samtidig ingång etc. 
Region Uppsala har ett uppdrag att tillsammans med övriga regioner längs stråket och 
Uppsala och Heby kommuner ta fram en gemensam plan som beskriver arbetet med 
Dalabanan fram till 2020. Om steget därpå är en åtgärdsvalsstudie bör den i första hand 
vara transportslagsövergripande och också innefatta väg 72. 
 
Väg 72 
Till bristerna längs vägen hör osäkra förhållanden för oskyddade trafikanter, bristande 
tillgänglighet och säkerhet att ta sig till och från busshållplatser i ett hela-resan-
perspektiv. Vägen har också bristande trafiksäkerhet för rådande hastigheter. Bristen 
hanteras via länstransportplanen.  
Nästa steg i hanteringen av brister : En stråkbaserad åtgärdsvalsstudie bör göras. I 
första hand bör den vara transportslagsövergripande och innefatta också Dalabanan. 
 
Mälarstråket (Södertörn/Stockholm/Sundbyberg)–Bålsta–Enköping–(Västerås) 
De högst prioriterade bristerna i stråket berör Mälarbanans kapacitet samt Bålsta station 
och resecentrum. 
 
Mälarbanan 
Det är viktigt att Mälarbanans fyra spår Tomteboda–Kallhäll byggs ut enligt tidplan. 
Utbyggnaden ger förbättrad kapacitet och tillgänglighet med möjlighet till såväl fler tåg 
som tåg med kortare restid. Det stärker förutsättningarna för bostadsbyggande i 
stationsnära lägen såväl i Bålsta som i Enköping. Mälarbanan är även en del i stråket 
Stockholm-Oslo och bland annat kapacitetsbrister längs med banan spelar en roll för 
målsättningen att knyta ihop de båda huvudstäderna med konkurrenskraftig spårburen 
trafik. Bristen hanteras via nationell plan.  
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Nästa steg i hanteringen av brister : Inom ramen för ABCU-samarbetet bör 
ställningstagande om stråkets utveckling på sikt göras. Det kan ske till exempel genom en 
gemensam målbild. 
 
Bålsta station 
Stationen och resecentrumet i Bålsta har idag bristande kapacitet med köbildning vid 
tågankomster, bristande tillgänglighet för funktionshindrade och bristande trygghet. 
Stationen möjliggör inte heller en utökad turtäthet med pendeltågstrafiken. En utbyggnad 
av stationen och dess resecentrum är en viktig pusselbit i förutsättningarna för den 
omfattande utbyggnad av bland annat bostäder som planeras i centrala Bålsta. Bristen 
hanteras via såväl nationell plan som länstransportplan.  
Nästa steg i hanteringen av brister : För bussterminalen pågår detaljplanearbete och 
nästa steg är därför byggförberedande handlingar. Ett arbete som pågår våren 2017. 
För tågstationen bör en åtgärdsvalsstudie/funktionsutredning genomföras.  
 
Väg 263 
I framtagen åtgärdsvalsstudie har vägens funktion formulerats enligt följande; ”Vägen har 
en lokal funktion med viss regional betydelse”. Den regionala kopplingen gäller 
tillgängligheten till Arlanda från Håbo och Enköping. Huvudvägen till Arlanda 
västerifrån går via E18 och väg 267, Rotebroleden, vilken är snabbare och säkrare och 
anpassad för genomfartstrafik. En åtgärdsvalsstudie har tydliggjort bristerna som både 
gäller trafiksäkerhetsbrister för gång- och cykeltrafikanter och trafiksäkerhetsbrister i 
korsningspunkter och sidoområden.  
Nästa steg i hanteringen av brister: Det åtgärdspaket som föreslås i åtgärdsvalsstudien 
hanteras i den årliga genomförandeprocessen. 
 
Norrtäljestråket Knivsta–(Norrtälje/Kapellskär) 
Stråket har en regional och storregional funktion framför allt för godstrafiken och väg 77 
genom Stockholms län uppvisar stora brister ur detta perspektiv såväl när det gäller 
trafiksäkerhet som framkomlighet. En utbyggnad av vägen i Stockholms län är 
finansierad i Stockholms län förslag till länstransportplan 2018-2029. Inom Uppsala län 
har vägen en relativt hög standard och inga regionalt högt prioriterade brister finns.  
Nästa steg i hanteringen av brister : Eventuella övriga brister hanteras i den årliga 
genomförandeprocessen där kommuner, Region Uppsala och Trafikverket deltar. 
 
Riksväg 70-stråket (Enköping–Fjärdhundra–(Sala/Borlänge/Mora)) 
En utbyggnad av vägen till mötesfri landsväg förbereds. I samband med det har brister för 
oskyddade trafikanter och möjligheten att cykla längs stråket uppmärksammats. En 
lösning där befintliga lokala och enskilda vägar nyttjas för gång- och cykelväg har 
arbetats fram. Några felande länkar i arbetet återstår.  
 
En åtgärdsvalsstudie finns för sträckan Simtuna–Kumla/Sala för utbyggnad till mötesfri 
landsväg. Vägen är en nationell stamväg och hanteras via nationell plan.  
Nästa steg i hanteringen av brister : Enköpings kommun och Trafikverket undersöker 
genomförbarheten i att åtgärda de felande länkarna för gång och cykel. Arbetet pågår 
våren 2017. För sträckan Simtuna–Kumla/Sala är nästa steg vägplan. 
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Roslagsstråket ((Gävle/Gävle hamn)–Karlholmsbruk–Forsmark–Östhammar–
Hargshamn–(Norrtälje)) 
Inga bland de högst prioriterade bristerna finns i stråket. En åtgärdsvalsstudie slutfördes 
2016. I den föreslås ett åtgärdspaket som omfattar trafiksäkerhetshöjande åtgärder samt 
att åtgärda felande länkar för möjligheterna för oskyddade trafikanter att röra sig längs 
vägen på vissa sträckor. Samt att åtgärda vissa hållplatser. En dialog med Region 
Gävleborg har nyligen inletts kring de brister väg 76 har inom Gävleborgs län. En möjlig 
åtgärd för att hantera bristerna är en ny dragning av väg 76 så att den inte passerar genom 
Gävle stad. En vägutredning pågår om väg 56 (Räta linjen) mellan Hedesunda och Gävle. 
Ett alternativ som presenteras är en ny dragning och en anslutning till en plats på E4 
söder om Gävle, dit också väg 76 skulle kunna dras. Väg 56 är nationell stamväg och 
hanteras i nationell plan. I Trafikverkets förslag till nationell plan är objektet framskjutet 
till slutet av planperioden, vilket i sin tur påverkar tidplanen för väg 76. Bristen på väg 76 
hanteras via länstransportplanen.  
Nästa steg i hanteringen av brister : Åtgärdspaketet hanteras inom ramen för den årliga 
genomförandeprocessen för länstransportplanen. Vägplan för gång- och cykelväg 
Älvkarleby–Skutskär pågår. För att hantera nämnda brister inom Gävleborgs län krävs 
en åtgärdsvalsstudie som bör initieras av Region Gävleborg. 
 
Räta linjen (Norrköping/Västerås)–Heby–Tärnsjö–(Hedesunda/Valbo) 
Sträckan Heby–Sala har trafiksäkerhetsbrister beroende på höga trafikflöden i kombina-
tion med hög andel tung trafik. För sträckan pågår arbete med vägplan. Sträckan Heby–
Tärnsjö har nyligen byggts ut till mötesfri landsväg. Inga bland de högst prioriterade 
bristerna finns i stråket. Vägen är en nationell stamväg och hanteras via nationell plan. 
Region Västmanland delar inte Trafikverkets syn på brister utan menar att man förbiser 
oskyddade trafikanter längs sträckan. En uppfattning som Region Uppsala delar. I sitt 
förslag till länstransportplan avsätts därför 28 miljoner kronor för gång- och cykelväg på 
sträckan inom Västmanlands län. För sträckan Hedesunda-Gävle pågår arbete med 
vägutredning som beroende av sträckning kan få en koppling till väg 76. Se ovan under 
Roslagsstråket. 
Nästa steg i hanteringen av brister: Eventuella övriga brister hanteras i den årliga 
genomförandeprocessen där kommuner, Region Uppsala och Trafikverket deltar. En 
särskild dialog krävs mellan Region Västmanland, Trafikverket, Sala och Heby 
kommuner samt Region Uppsala om förutsättningarna för gång- och cykelväg längs hela 
sträckan Sala-Heby. 
 
Bruksstråket (Söderfors–Tierp–Gimo–Hargshamn) 
Inga bland de högst prioriterade bristerna finns i stråket. En åtgärdsvalsstudie gällande 
bristande säkerhet i korsningar har nyligen genomförts. Bristen hanteras via 
länstransportplanen.  
Nästa steg i hanteringen av brister : Föreslagna åtgärder i ovan nämnd 
åtgärdsvalsstudie samt eventuella övriga brister hanteras i den årliga 
genomförandeprocessen där kommuner, Region Uppsala och Trafikverket deltar. 
 
Östervålastråket (Uppsala–Harbo–Östervåla–Räta linjen) 
Längs stråket finns brister i trafiksäkerheten samt ur ett hela-resanperspektiv.  
Nästa steg i hanteringen av brister : En stråkbaserad åtgärdsvalsstudie ska genomföras. 
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Östhammarsstråket (Uppsala–Alunda–Gimo–Östhammar–Öregrund–Gräsö) 
Högst prioriterade brister i stråket rör den sista etappen av utbyggnaden av väg 288, delen 
Gimo–Börstil och busstationen i Gimo. Denna del av Uppsala län saknar 
järnvägsförbindelse för persontransporter. Av den anledningen är restiden och 
konkurrenskraftiga restidskvoter3 för kollektivtrafiken på väg 288 särskilt viktiga. 
 
 
 
Gimo–Börstil 
Sträckan är, förutom närmast Uppsala, den enda längs väg 288 som hösten 2017 inte är 
utbyggd till mötesfri landsväg. Bristerna längs stråket rör oskyddade trafikanters möjlig-
het att röra sig längs stråket och till busshållplatser. Vägen har även trafiksäkerhetsbrister 
även för motorfordonstrafik. En åtgärdsvalsstudie genomfördes under 2015–2016. Den 
rekommenderar åtgärder för att hantera ovan nämnda brister med en hastighetsstandard 
om 80 km/h. .  
Nästa steg i hanteringen av brister : Vägplan för sträckan Gimo-Börstil inklusive Gimo 
genomfart, Gimo busstn, GC-väg Gimo-Hökhuvud samt korsning väg 288/väg 76. 
 
Gimo busstation  
Busstationen upplevs otrygg, har bristande standard och ligger avsides från målpunkter 
men innebär också en omväg för busstrafiken i stråket Östhammar–Uppsala. En 
åtgärdsvalsstudie färdigställs hösten 2017. Bristen hanteras via länstransportplanen.  
Nästa steg i hanteringen av brister : De åtgärder som föreslås i åtgärdsvalsstudien 
hanteras i den vägplan som refereras till i avsnittet Gimo-Börstil ovan. 
 
 

Från brist till åtgärdsplanering 
Efter att en brist uppmärksammats är nästa steg att utreda hur bristen/bristerna kan 
åtgärdas. Om det är givet vad som krävs för att åtgärda bristen, eller om en åtgärd kan 
genomföras inom den befintliga vägen eller järnvägen, följer oftast en enklare 
funktionsutredning innan man åtgärdar bristen. Om så inte är fallet är nästa steg en 
åtgärdsvalsstudie.  
 
Arbetsprocessen inom en åtgärdsvalsstudie är uppbyggd för att säkerställa att 
fyrstegsprincipen används, att relevanta aktörer deltar, och att en 
transportslagsövergripande ansats hålls. Det innebär i sin tur att rekommenderade 
åtgärder kan innefatta ett ganska brett spektrum och som involverar många parter. Det är 
således viktigt att det finns en tydlig fortsättning utifrån de åtgärder som rekommenderas. 
Se vidare under kapitel 8 genomförande. 
 
Stråkbaserade åtgärdsvalsstudier 
Transportsystemet är uppbyggt i tydliga stråk. Huvudvägarna i länet bildar ett  

                                                 
3 Se ordlista för förklaring av begreppet. 
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mönster till vilka de mindre vägarna ansluter. I de största stråken finns också järnväg, 
Ostkustbanan, Mälarbanan och Dalabanan. I figur 23 nedan framgår att de flesta bor 
längs stråken. Därför är det naturligt att ett stråktänkande användas när åtgärdsvalsstudier 
genomförs. 
 
Det är Region Uppsalas inriktning att i möjligaste mån arbeta med stråkbaserade 
åtgärdsvalsstudier. Genom att använda sig av ett transportslagsövergripande synsätt kan 
då åtgärder koordineras och genomföras samlat. Även drift- och underhållsarbeten bör, 
om möjligt, koordineras med andra åtgärder. På så sätt kan också steg 1- och 2-åtgärder 
genomföras effektivt och med hög måluppfyllelse. 
 

 
Figur 23. Kartan visar befolkningstäthet. Ju rödare desto fler människor bor inom 2 km. Ju 
grönare desto färre människor bor inom 2 km. 
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5. Åtgärdsplan  

Inledning och planeringsförutsättningar 
Den ekonomiska ramen för länsplanen för 2018–2029 har i regeringens direktiv räknats 
upp från 1 580 miljoner kronor till 1 657 miljoner kronor. Trafikverket har i uppdrag från 
regeringen att fördela medlen per år. För länstransportplanen i Uppsala län ser det ut 
enligt figur 24 nedan. Se vidare under rubrik avstämning 2014–2017.  
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
128 127 126 142 142 142 142 142 141 141 141 141 

Figur 24. Tabellen visar den preliminära årliga fördelningen i miljoner kronor av den totala 
planeringsramen om 1 657 miljoner kronor (avrundning har skett). 
 
 
De vägar som omfattas av planen är alla statliga vägar som inte tillhör det nationella 
stamvägnätet, det vill säga E4, E18, vägarna 56 och 70. Drift och underhåll på det statliga 
vägnätet finansieras via den nationella planen.  
 
Objekt som ligger på det kommunala vägnätet kan få statlig medfinansiering från planen 
med upp till 50 procent. Här finns medel till kollektivtrafikåtgärder liksom till 
trafiksäkerhets-, miljö-, och cykelåtgärder. Kommunerna kan ansöka om medel från de 
åtgärdsområden som är avsedda för statlig medfinansiering.  
 
Det finns även ett antal objekt som samfinansieras mellan den regionala och den 
nationella planen. 
 

Åtgärdsplanens koppling till regeringens fem fokusområden 

Omställning till ett av världens första fossilfria välfärdsländer 
Inriktningen och målen med länstransportplanen innebär ett starkt fokus att få fler 
människor att välja hållbara transportmedel. Ca 1 200 mkr av planens 1 657 miljoner 
kronor läggs på att finansiera åtgärder för att förbättra för gång, cykel och kollektivtrafik 
samt trafiksäkerhetshöjande åtgärder. För att kunna arbeta effektivt mot klimatmålen 
krävs en kombination av styrmedel, regleringar och kloka investeringar i 
transportsystemet. I detta sammanhang kan påpekas att investeringsplanernas behöver 
förtydligas i förhållande till klimatmålen. En kritik som framförs är att planerna baseras 
på prognoser som endast tar hänsyn till historiska relationer när det gäller människors och 
företags val av transportmedel. Mer kvalificerade underlag skulle till exempel tydliggöra 
vilka brister transportsystemet skulle få baserat på de färdmedelsandelar med olika 
transportmedel som krävs för att nå klimatmålen. Brister som sedan kan hanteras i val av 
investeringar i nationell plan och länsplaner.  
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Investeringar för ett ökat bostadsbyggande 
Enligt regeringens direktiv ska det framgå om och i så fall hur namnsatta objekt har 
effekter på bostadsbyggandet. I förslaget till åtgärdsplan finns tre namnsatta objekt men 
också medfinansiering för tillgänglighet till nya stationslägen i samband med  
fyrspårsutbyggnaden på Ostkustbanan, främst ett stationsläge i Uppsala 
södra/Bergsbrunna och på sikt i Alsike, vilket har stora effekter på bostadsbyggandet. Se 
vidare under åtgärdsplan – Tillgänglighetshöjande fyrspårspaket kopplat till 
bostadsbyggande och samhällsutveckling.  
 
Investeringar i transportinfrastruktur har generellt en påverkan på bostadsbyggandet på så 
sätt att det kan ge bättre tillgänglighet till viktiga målpunkter, särskilt till arbetsplatser. 
Investeringar i spårinfrastruktur kopplat till nya stationslägen är den typ av investeringar 
som har tydligast påverkan på ökat bostadsbyggande. En utbyggnad av väg 288 Gimo–
Börstil samt väg 55 Enköping–Uppsala bedöms öka tillgängligheten men inte på en sådan 
nivå att det går att kvantifiera enligt den mall Trafikverket har skickat ut.  
 
 
Förbättra förutsättningarna för näringslivet 
I de direktiv regeringen givit Trafikverket när det gäller detta handlar det främst om 
förutsättningar för godstransporter. Region Uppsala deltar som länsplaneupprättare i det 
storregionala samarbetet En bättre sits. Där pågår arbetet med framtagande av en 
storregional godsstrategi. Den bygger i sin tur på en tidigare gjord kartläggning av 
godstransporter i Stockholm-Mälarregionen. Utifrån en storregional strategi ska Uppsala 
län arbeta fram en kompletterande strategi för Uppsala län. I länstransportplanearbetet 
medfinansieras också en öppen lastterminal i Heby. Den möjliggör en överflyttning av 
godstransporter från väg till järnväg. 
 
Förstärk sysselsättningen i hela landet 
Transportsystemets primära roll för förstärkt sysselsättning är genom att förbättra 
tillgängligheten till arbetsplatser. Huvuddelen av såväl befolkning som transporter i 
Uppsala län är tydligt lokaliserade till stråk. I planen är inriktningen att arbeta för en ökad 
tillgänglighet med kollektivtrafik utifrån ett hela-resan-perspektiv i utpekade stråk. Ett 
hela-resanperspektiv innebär i detta sammanhanhang bland annat att förbättra och 
effektivisera bytespunkter i stråken så att även platser utanför stråken kopplas upp i ett 
effektivt transportsystem. Det kan handla om pendlarparkeringar för såväl bil som cykel, 
attraktiva bytespunkter med väderskydd och realtidsinformation, anslutande GC-vägar 
med mera. Men det kan också handla om åtgärder som leder till kortare restider för 
kollektivtrafiken i de starka stråken, vilket bidrar till att fler människor kan nå fler 
arbetsplatser också utan att vara beroende av bil.  
 
Ta höjd för och utnyttja digitaliseringens effekter och möjligheter 
Inom ramen för länstransportplanerna är digitaliseringens möjligheter kopplade dels till 
att påverka efterfrågan på transporter, dels till att effektivisera transportsystemet. 
Digitaliseringen kan till exempel göra det möjligt för fler människor att förlägga sitt 
arbete mer flexibelt såväl i tid som rum, vilket kan mildra den kapacitetsbegränsande 
rusningstrafiken. Genom bland annat transportinformatik kan nyttjandet av 
transportsystemet bidra till att hitta effektiva steg 1- och 2-åtgärder som kan leda till 

Bilaga § 95/18



 
 40 (54) 
 

40 
 

minskade behov att genomföra dyra steg 3- och 4-åtgärder. Med variabla hastigheter kan 
kapaciteten öka i transportsystemet, med realtidsinformation kan människor välja att resa 
vid annan tid eller annan sträcka med mera. Digitaliseringen är ett viktigt skäl till att 
Region Uppsala har avsatt medel till steg 1- och 2-åtgärder.  
 
Ett inkluderande samhälle. 
En stor del av medlen i länstransportplanen avsätts till åtgärder för att förbättra och öka 
möjligheterna att röra sig med hållbara transporter, det vill säga gång, cykel och 
kollektivtrafik. Det är samtidigt de transportmedel som är mest jämlika, det vill säga där 
flest olika grupper i samhället har möjlighet att nyttja transportsystemet. De 
kollektivtrafikstråk som är prioriterade för satsningar är samtidigt de stråk som prioriteras 
i kollektivtrafikmyndighetens trafikförsörjningsprogram för satsningar för 
funktionshindrades tillgänglighet till kollektivtrafiken.  
 

Avstämning 2014–2017 
Länsplaneupprättarna har i direktiven fått en planeringsram och en årlig medelsfördelning 
som redogjorts för ovan. Trafikverket har också fått i uppdrag att efter 2017 års utgång 
och innan regeringen fastställer de ekonomiska ramarna för länstransportplanerna göra en 
avstämning av upparbetade medel åren 2014–2017. I genomförandet av länstransport-
planerna varierar upparbetade ekonomiska medel mycket relativt den budget som finns i 
länsplanerna. Det innebär att i vissa planer har mer medel än planerat upparbetats och i 
andra gäller motsatsen. Uppsala län har under de aktuella åren haft stora objekt längs väg 
288 igång så att mer medel än planerat använts. Det kommer således att ske en viss 
revidering nedåt av medlen i åtgärdsplanen under våren 2018. 
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Åtgärdsplan 
Förslaget till åtgärdsplan följer en rullande planeringsprocess. Den är indelad i namnsatta 
objekt för byggstart under år 2018-2020 samt år 2021-2023, namnsatta brister för de 
därpå följande åren år 7–12 samt, som tidigare, åtgärder som bedöms kosta mindre än 25 
mkr. I tabellen nedan redovisas åtgärder och åtgärdsområden som tilldelas medel i 
planen. Dessa förklaras nedan. 
  

 
Figur 25. Medel i miljoner kronor för olika objekt och åtgärder.  

Plandelar Total 

kostnad

Varav i 

länsplanen 

2018-2029

Varav annan 

finansiering

2018-2020 2021-2023 2024-2029

Namnsatta objekt

Väg 288 Gimo-Börstil 255 225 30 123 102

Väg 55 Enköping-Litslena 101 101 39 62

Väg 55 Örsundsbro-

Kvarnbolund

182 182 50 113 19

GC-väg samt 

kollektivtrafikåtgärder 

Uppsala-Björklinge

53 53 53

Delsumma 596 561 30 265 277 19

Tillgänglighetshöjande 

fyrspårspaket kopplat till 

bostadsbyggande och 

samhällsutveckling
Sam- och medfinansiering 413 413 413

Delsumma 413 413 413

Samfinansiering nationell 

plan 
Farledsfördjupning 

Hargshamn 68 10 58 10

Delsumma 68 10 58 10

Namnsatta brister

Namnsatta brister 123 123 123

Delsumma 123 123 123

Åtgärdsområden
Kollektivtrafik 210 210 36 59 115
Varav statlig medfinansiering 

kollektivtrafik

105 105 20 29 59

Gång- och cykelvägar 210 210 45 55 110

Trafiksäkerhet och enskilda 

vägar

110 110 20 30 60

Varav statlig medfinansiering 

trafiksäkerhet

45 45 7 8 30

Delsumma 530 530 0 101 144 285

Övrigt
Steg 1- och 2-åtgärder 10 10 2,5 2,5 5

Regional utveckling 10 10 2,5 2,5 5

Delsumma 20 20 5 5 10

Totalsumma 1789 1657 88 381 426 850
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Namnsatta objekt 

Väg 288 Gimo–Börstil 

För ombyggnad av sista etappen av väg 288 Uppsala–Östhammar till mötesfri landsväg 
med hastighetsstandard om 100 km/h avsätts 225 mkr. Ombyggnad av vägen bedöms i 
den åtgärdsvalsstudie som genomfördes 2014–2015 kosta cirka 255 miljoner kronor. 
Extern finansiering motsvarande 30 miljoner kronor förutsätts således tillkomma. Region 
Uppsala för en diskussion med Östhammars kommun samt andra externa parter om en 
sådan finansiering. Nästa steg i planeringsarbetet är att Trafikverket upprättar en vägplan. 
Arbete med vägplan påbörjas under våren 2018 och beräknas ta ca 2 år. Innan vägplanen 
kan godkännas av Trafikverket behöver en avsiktsförklaring tas fram mellan ingående 
parter som sammanfattar intentionerna om en finansiering av åtgärden. 
 
Väg 55 Enköping–Litslena samt Örsundsbro-Kvarnbolund 
En åtgärdsvalsstudie för väg 55 Uppsala–Katrineholm har avslutats under våren 2017. I 
den föreslås att arbete med vägplan påbörjas för sträckorna Enköping–Litslena och 
Kvarnbolund–Örsundsbro. 101 miljoner kronor avsätts för delen Enköping-Litslena och 
182 miljoner kronor för delen Örsbundsbro-Kvarnbolund, i enlighet med de kalkyler som 
upprättas av Trafikverket.  
 
Sträckan Uppsala-Enköping-Västerås är det starkaste kollektivtrafikstråket i Uppsala län 
som inte har spårburen kollektivtrafik. I det kommande vägplanearbetet ska 
förutsättningarna för kollektivtrafiken och dess konkurrenskraft gentemot bil särskilt 
uppmärksammas, liksom möjligheterna för oskyddade trafikanter att på ett säkert sätt 
färdas längs vägen samt till och från busshållplatser. Det är Region Uppsalas uppfattning 
att allmänna vägar ska vara möjliga att använda för samtliga trafikslag, särskilt 
oskyddade trafikanter. Det är också viktigt att kommande fysisk planering också 
inbegriper eventuella åtgärder för gång och cykel samt kollektivtrafik även längs sträckan 
Örsundsbro–Litslena. En sträcka som tidigare byggts ut till mötesfri landsväg. 

 
Gång- och cykelväg samt kollektivtrafikåtgärder Uppsala–Björklinge 
Objektet finns med i nuvarande länstransportplan där utbyggnad planeras ske under 
2018–2019. Den senaste bedömningen av kostnaden är 53 miljoner kronor. Åtgärden 
innehåller också upprustning av ett tjugotal busshållplatser. 

Tillgänglighetshöjande fyrspårspaket kopplat till bostadsbyggande och 
samhällsutveckling 

Region Uppsala har tillsammans med Uppsala kommun, Knivsta kommun och staten, 
genom samordnaren för större samlade exploateringar med hållbart byggande, slutit avtal 
om bostadsbyggande i delar av Uppsala kommun och Knivsta kommun. Om avtalen 
träder i kraft kommer järnvägen byggas ut till fyra spår mellan Uppsala och länsgränsen 
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Stockholm/Uppsala. För att möta åtagandena i avtalen med staten och de ökade behov 
som uppstår i och med att avtalet förverkligas avsätts 413 miljoner kronor till ett 
fyrspårpaket i länstransportplanen. 
 
Medlen som avsätts i länsplanen ska medfinansiera åtgärder som gör det möjligt att 
angöra de nya områdena med kollektivtrafik, gång och cykel och bidra till att utveckla 
stationsläget i Bergsbrunna till en bytespunkt för kollektivtrafiken. Andra åtgärder som 
ingår i avtalen om fyrspåret gör det möjligt att nå Bergsbrunna från ett större omland, via 
en Ultunalänk över Fyrisån (se nedan). En ökad tillgänglighet till Bergsbrunna station 
skulle på längre sikt kunna avlasta Uppsala C, men samtidigt öka behovet av att bygga ut 
stationens kapacitet. Det är viktigt att detta behov beaktas inför den 
kommande järnvägsplanen. Om förberedande arbeten behöver göras för en senare 
utbyggnad kan en medfinansiering via länsplanen komma att prövas. 
 
Knivsta kommun förbinder sig att möjliggöra utbyggnaden av ca 15 000 bostäder fram 
till 2057. I Alsike i ett stationsnära läge återfinns ca 6000 av dessa. Utbyggnaden av 
bostäder i Alsike kommer att påbörjas före 2020. Ett stationsuppehåll i Alsike möjliggörs 
först när fyrspårsutbyggnaden når Alsike, vilket är efter 2030. Den kraftiga utbyggnaden 
söderut i Uppsala kommun, som förbinder sig att möjliggöra en utbyggnad av 33 000 
bostäder till 2040, och på motsvarande sätt en utbyggnad norrut i Knivsta kommun 
betyder att det finns ett behov av att utreda två anslutningar till E4, dels till Alsike i 
början av 2020-talet, dels till Bergsbrunna i samband med exploatering av området, men 
också lokala kopplingar mellan Bergsbrunna och Alsike. I det arbetet behöver 
finansieringen av lösas. I första hand bör det ske genom värdeåterföring, det vill säga 
finansiering via exploateringsintäkter av bostäder och lokaler. Under vissa förutsättningar 
kan länstransportplanen också vara en möjlig delfinansiering för trafikplatser. 
 
I avtalet mellan Region Uppsala, Uppsala kommun och staten, ingår byggandet av 
Ultunalänken för kapacitetsstark kollektivtrafik mellan Bergsbrunna och Södra staden. 
Avtalet förutsätter statlig medfinansiering via stadsmiljöavtalet. För att få ett komplett 
kollektivtrafiksystem mellan Bergsbrunna, Södra staden, centrala Uppsala och Uppsala 
resecentrum kompletteras Ultunalänken med Kunskapspåret. Huvuddelen av den statliga 
medfinansieringen för denna del förutsätts komma från stadsmiljöavtal. Genom den 
direkta kopplingen till avtalet om utbyggnad av fyrspår och bostadsåtagandet bedöms 
denna del av trafiksystemet dock ha så stark regional koppling att kompletterande 
finansiering kan ske med medel från länsplanen. 
 
Utbyggnaden till fyrspår möjliggör en kraftigt ökad trafikering med bland annat 
förbättrad tillgänglighet till viktiga regionala målpunkter och arbetsplatser i 
Stockholmsregionen. Det skapar också ökad attraktivitet för stationsorterna norr om 
Uppsala. Region Uppsala investerar i nya tåg för att möta det ökande resandet från dessa 
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orter, och det kommer även att behövas åtgärder till exempel i form av 
plattformsförlängningar för att möjliggöra en trafikering som har den kapacitet som 
kommer att krävas. I den mån dessa åtgärder inte inom rimlig tid ryms i nationell plan, 
kan frågan om samfinansiering från länsplanen komma att prövas. Trafikutvecklingen 
pekar på att trafikering med längre regionaltåg behövs från 2024. 
 

Samfinansiering nationell plan 

Farledsfördjupning Hargs Hamn 

10 miljoner kronor avsätts för delfinansiering av farledsfördjupning till hamnen i Harg. 
Total kostnad för farledsfördjupningen exklusive investeringar i hamnanläggningen är ca 
68 miljoner kronor enligt kostnadsberäkning våren 2017.  En avsiktsförklaring mellan de 
finansierade parterna finns. Dessa är Trafikverket, Hargs hamn AB, SKB och Region 
Uppsala. Arbetet med ett genomförandeavtal pågår och en sådan skall vara färdig efter att 
beslut om nationell plan och länstransportplan är fattade. Planerad byggstart är 2019 

 

Namnsatta brister 

För brister som bedöms kosta mer än 25 miljoner kronor att åtgärda och där 
åtgärdsvalsstudier ännu inte finns avsätts 123 miljoner kronor. Medlen finns tillgängliga 
under de sista sex åren i planperioden. 

Under genomförandet av planen kommer åtgärdsvalsstudier att genomföras utifrån bland 
annat de brister som tas upp i länstransportplanen. Åtgärdsvalsstudierna ger sedan olika 
typer av åtgärder som finansieras via aktuella medel eller via åtgärdsområden. Att åtgärda 
bristerna enligt kapitel 4 tar stora resurser i anspråk och kommer att behöva hanteras även 
i kommande länstransportplaner. 

 

Åtgärdsområden 

 
Allmänt 
Medel till åtgärder som bedöms kosta mindre än 25 miljoner kronor redovisas under 
åtgärdsområden. Totalt avsätts 530 miljoner kronor. Det gäller medel för 
kollektivtrafikanläggningar, gång- och cykelfrämjande åtgärder samt 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Dessutom avsätts medel för åtgärder som bidrar till 
regional utveckling samt steg 1- och 2-åtgärder. Förutom vad som står under respektive 
rubrik bör medel som avsätts för åtgärdsområden också bidra till förbättrade 
förutsättningar för ökat bostadsbyggande. 
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Fördelningen mellan olika åtgärdsområden kan skilja sig från ett år till nästa, men ska 
över hela 12-årsperioden vara i överensstämmelse med den fördelning som beslutas om i 
denna länstransportplan. Det är i sammanhanget viktigt att påpeka att såväl 
kollektivtrafikåtgärder som gång- och cykelåtgärder i stor utsträckning också bidrar till 
ökad trafiksäkerhet. 
 
I sammanhanget bör det påpekas att regeringen avsatt 1 miljard kronor per år för statlig 
medfinansiering via stadsmiljöavtal. De medlen finansieras via den nationella planen. Det 
är viktigt att i den årliga genomförandeprocessen beakta detta i syfte att samordna 
åtgärder för ökad effektivitet och måluppfyllelse.  
 
 
Kollektivtrafik 
I kollektivtrafikpotten avsätts 210 miljoner kronor. Dessa medel ska användas för 
kollektivtrafikåtgärder utmed det statliga och det kommunala vägnätet. Femtio procent 
avsätts till åtgärder på det statliga vägnätet, och femtio procent för åtgärder på det 
kommunala vägnätet. Kollektivtrafikåtgärderna avser att förbättra kollektivtrafiken och 
förutsättningarna att öka det kollektiva resandet. Vilka åtgärder som ska genomföras 
beslutas årligen och fördelning av medel i potten kan variera från år till år.  

 Den regionala kollektivtrafikmyndigheten och länets kommuner ges möjlighet att 
söka statlig medfinansiering enligt förordningen (2009:237) om statlig 
medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. Det avser 
kollektivtrafikåtgärder utmed det kommunala vägnätet och söks via Region 
Uppsala. Medfinansieringen medges upp till 50 procent av investeringskostnaden, 
resterande del finansieras av kommunen/kollektivtrafikmyndigheten. Beslut om 
beviljade åtgärder fattas i samråd mellan Trafikverket och Region Uppsala. 

 Åtgärderna på det statliga vägnätet, där Trafikverket är väghållaransvarig 
myndighet, bestäms i samråd mellan Region Uppsala och Trafikverket.  

 Även åtgärder på enskilt vägnät kan komma i fråga. 

Kollektivtrafiknämnden antog hösten 2016 ett trafikförsörjningsprogram. Den utgör en 
grund för hur prioritering av åtgärder bör göras. I programmet redogörs för de 35 
busslinjer som har flest resenärer samt kopplat till det de största hållplatserna och 
bytespunkterna. Det kopplar också till prioritering av tillgänglighetsåtgärder för personer 
med funktionsnedsättning. Åtgärder inom ramen för kollektivtrafik bör i första hand 
beröra dessa linjer, hållplatser och bytespunkter. 
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.  
Figur 27. Prioriterade stråk för tillgänglighetsanpassning för personer med funktionsnedsättning. 

 
 
 

Prioriteringsprinciper för åtgärder i kollektivtrafikanläggningar: 

 Tillgänglighet 
o Åtgärder för ökad tillgänglighet för äldre och personer med funktionsnedsättning 
o Tillgänglighetsanpassning av hållplatser och bytespunkter 

  Kombinationsresor 
o Åtgärder som främjar hela resan  
o Förbättra befintliga bytespunkter, hållplatser och stationer 
o Gena och säkra gång- och cykelstråk till hållplatser, bytespunkter och stationer 
o Pendlarparkeringar vid strategiska bytespunkter och stationer 
o Låsbara cykelparkeringar vid strategiska bytespunkter och stationer 

 Kundmiljö 
o Åtgärder för ökad trygghet 
o Åtgärder för ökad komfort 
o Väderskydd och bänkar 
o Informationssystem 
o Belysning 

 Åtgärder som förbättrar framkomligheten och restidskvoten i stråken. 
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Gång- och cykel 
210 miljoner kronor avsätts för gång- och cykelvägar längs det statliga vägnätet. En ny 
regional cykelstrategi kommer att beslutas av Region Uppsala under hösten 2017. Den 
ger inriktningen för vilka åtgärder som bör finansieras via länstransportplanen. Ett 
regionalt cykelvägnät omfattas dels av länkar som binder ihop viktiga start- och 
målpunkter via kollektivtrafiknätet, dels fysiska gång- och cykellänkar som binder ihop 
tätorter i vissa fall. Region Uppsala anser att gång- och cykelvägar också bör kunna 
anläggas längs med järnvägar där det är lämpligt och kan bidra till ett ökat cyklande. 
 
De åtgärder som är en del av det regionala cykelvägnätet finansieras till 100 procent av 
länsplanen. Det kan även gälla åtgärder längs enskilt vägnät. Därutöver finns behov av 
GC-vägar längs statlig väg som är av mer lokal funktion. Förslaget innebär att 
länstransportplanen finansierar dessa med 40 procent och aktuell kommun med 60 
procent. Avvägningen av procentsatsen består av att å ena sidan utgöra ett incitament till 
byggande av gång- och cykelvägar, och å andra sidan inte ta fokus och medel från 
länstransportplanens uppgift att bygga ut ett regionalt cykelvägnät som kan bidra till 
länsplanens övergripande målsättning om ökade andelar hållbara resor, det vill säga 
kollektivtrafik, cykel och gång.  
 
Eftersom behoven av gång- och cykelvägar sannolikt är större än de medel som avsätts i 
länstransportplanen kommer prioritering av gång- och cykelvägsobjekt att behöva göras. 
Det kommer att ske efter genomförda åtgärdsvalsstudier och följer de principer som 
redovisas i figurerna nedan. 
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Trafiksäkerhet och enskilda vägar 
Medel som avsätts för trafiksäkerhetsåtgärder ska användas dels till åtgärder längs statligt 
vägnät, dels till statlig medfinansiering på kommunalt vägnät för trafiksäkerhets- och 
miljöhöjande åtgärder. Medel kan också användas för åtgärder längs enskilt vägnät. 65 
miljoner kronor avsätts för åtgärder på statligt och enskilt vägnät och 45 miljoner kronor 
för statlig medfinansiering till kommunalt vägnät. 
 
Längs det statliga vägnätet handlar det främst om sidoområdesåtgärder såsom att ta bort 
fasta hinder, eller anlägga sidoräcken, och korsningsåtgärder. 
 

Prioriteringsprinciper för gång- och cykelvägar som är en del av det 
regionala cykelvägnätet: 
 
I första hand är cykelåtgärder med fokus på vardagsresor prioriterat: 
Öka förutsättningarna för arbets- och studiependling med cykel 
Koppla cykelnätet till kollektivtrafikens prioriterade bytespunkter 
Öka säker tillgänglighet till skola med cykel 
Öka förutsättningarna för att nå allmän service/fritidsaktiviteter med cykel 
Förbättra cykelparkeringar vid prioriterade bytespunkter 
Konkurrenskraft mot bilen (restidskvot, cykelandel) 

I andra hand stöds cykelåtgärder för rekreation och turism: 
Utveckla cykelinfrastrukturen för rekreation och turism med koppling till stråken i Uppsala 
län 
Felande länkar med potential för ökad tillgänglighet till turist- eller besöksmål längs stråken 
i Uppsala län 
 
 

Prioriteringsprinciper för gång- och cykelvägar som medfinansieras av 
kommuner: 

 Trafiksäkerhetsbehov 
o Årsdygnstrafik 
o Hastighetsbegränsning 
o Vägbredd 

 Efterfrågan – befolkningsunderlag 
 Målgrupp 

1. Skolbarn 
2. Arbetspendling 
3. Fritid och rekreation 
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För statlig medfinansiering på kommunalt vägnät handlar det om åtgärder som regleras 
av Förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala 
kollektivtrafikanläggningar m.m. Det innebär åtgärder såsom gång- och cykelvägar, 
cykelparkeringar, andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder men också åtgärder för att 
hantera bullerstörning. 

 
 
Finansiering av GC-vägar 
Finansiering av GC-vägar sker genom två åtgärdsområden, gång- och cykel och 
trafiksäkerhet och enskilda vägar. Dessa sammanfattas nedan. 
 
Typ av gång- och cykelväg Finansiering 
Längs statligt vägnät, del av det regionala 
cykelnätet 

100% via länstransportplanen 

Längs statligt vägnät, ej del av det 
regionala cykelnätet 

40% via länstransportplan, 60% via 
aktuell kommun. 

Längs kommunalt vägnät Upp till 50% via länstransportplan, minst 
50% via aktuell kommun 

 
 

Övrigt 

Regional utveckling 
Länstransportplanen har en viktig funktion att bidra till att uppfylla regionala 
utvecklingsmål. Åtgärder inom åtgärdsområdena bidrar till det. Däremot kan det 
uppkomma mindre men effektiva åtgärder som faller utanför kollektivtrafik, gång- och 
cykel samt trafiksäkerhet. Därför avsätts 10 miljoner kronor för denna typ av åtgärder. 
Det kan till exempel handla om att tillgängliggöra en turistanläggning, eller annan viktig 
målpunkt person- eller godstransporter. Det är positivt om åtgärder kan finansieras av 
flera parter i syfte att stärka effekterna för regional utveckling. 

Prioriteringsprinciper för trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
 
Åtgärder längs statligt vägnät 

 Prioritering sker utifrån underlagsmaterial från Trafikverket, inventering av 
korsningar som bedöms ge störst effekt för ökad trafiksäkerhet. 

 Åtgärder som ger säkra vägar för skolbarn. 

Åtgärder för statlig medfinansiering 
 I första hand åtgärder som bidrar till utvecklingen av ett regionalt cykelnät.  

 Åtgärder som bidrar till att stärka ett hela-resan-perspektiv med kollektivtrafik, gång 
och cykel. 

 I andra hand åtgärder enligt Förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till 
vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. 
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Steg 1- och 2-åtgärder 

10 miljoner kronor avsätts för att finansiera åtgärder i syfte att påverka 
transportefterfrågan och val av transportsätt samt åtgärder som ger effektivare 
användning av befintlig infrastruktur.  
 
Steg 1- och 2-åtgärder behöver genomföras på ett systematiskt sätt och omfatta till 
exempel resandet i ett stråk, eller resande med ett visst transportslag i ett större 
geografiskt område. Genom att utreda åtgärder i stråkbaserade åtgärdsvalsstudier och 
koordinera ett samlat genomförande ökar möjligheten att göra steg 1- och 2-åtgärder på 
ett bra sätt.  
 

  

Prioriteringsprinciper för steg 1- och 2-åtgärder 
Medel ska främst användas till åtgärder som kopplar till de stråkbaserade åtgärdsvalsstudier 
som genomförs i enlighet med kapitel 4 brister. 

Prioriteringsprinciper för åtgärder för regional utveckling 
Åtgärder ska bidra till att uppfylla något eller några av de fokusområden som finns i 
regional utvecklingsstrategi och därtill kopplade mål. 
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6. Genomförande  

Genomförandet av länstransportplanen är i många fall en fråga om samarbete. Därför är 
det av stor vikt att Region Uppsala i egenskap av länsplaneupprättare samt våra 
samarbetsparter har kunskap om varandras processer. Kommunerna upprättar delar av det 
underlag som sedan utgör grunden för länstransportplanens planering och prioritering.  
 
För att säkerställa att de objekt som planeras enligt länstransportplanens tidplan kan 
genomföras är det av största betydelse att den kommunala planberedskapen är god. 
Kommunerna har genom sina underlag till planupprättaren Region Uppsala prioriterat de 
objekt som de anser viktigast ur ett lokalt och ett regionalt perspektiv. Därför är det 
viktigt att i åtagandet synkronisera de objekt som berörs av plan- och markfrågor och som 
behöver utredas följer länstransportplanens tidplan och Trafikverkets genomförande. Då 
vissa objekt även kräver insatser i den kommunalt ägda infrastrukturen eller personella 
insatser behöver kommunen planera och budgetera även för dessa tillskott. Genom nära 
samverkan kan den effekt som eftersträvas genom de gemensamma investeringar som 
görs i länet nås.  
 
För att få ett regionalt sammanhållet system för infrastrukturen är det angeläget att 
kommunerna medverkar till att de regionala och lokala transportnäten sammanfogas. Det 
betyder att för att få full utväxling av åtgärderna på det statliga vägnätet behövs i viss 
mån åtgärder på det kommunala vägnätet. Det kan exempelvis handla om att förkorta 
restiderna för regional kollektivtrafik genom nya linjedragningar som förutsätter att 
framkomligheten i tätorterna förbättras och på så sätt möjliggör en total 
restidsförkortning. 
 

Ansvarsrollerna 
Nedan redogörs för hur ansvarsrollerna är fördelade mellan Region Uppsala och 
Trafikverket när det gäller genomförandet av länsplanen.  
 
Region Uppsala 
Inom Region Uppsala är det både nämnder och olika förvaltningar som är inblandade för 
genomförandet av länstranportplanen. 
 
Regionfullmäktige 
Regionfullmäktige beslutar om inriktningen och innehållet i länsplanen. Det sker en gång 
per mandatperiod som följd av att regeringen lägger fram en infrastrukturproposition och 
den nationella planen samt länstransportplanerna revideras. När planen är fastställd av 
regionfullmäktige reglerar den insatserna och åtgärderna i den regionala infrastrukturen. 
 
Regionala utvecklingsnämnden, Region Uppsala 
Nämnden ska varje år i december fatta beslut om verksamhetsplan för kommande år med 
utblick på ytterligare tre år. Syftet med dessa årliga beslut är att Region Uppsala och 
Trafikverket skall kunna göra nya ställningstaganden om vilka åtgärder som ska göras i 
transportsystemet. I takt med att utredningsarbetet för olika brister framskrider ökar 
kunskapen om kostnader och dess effekter, vilket medför att nya prioriteringar kan göras. 
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I samband med besluten ovan får Regionala utvecklingsnämnden en redovisning av hur 
årets medel i åtgärdsområdena är tänkt att användas. Nämnden har då möjlighet att ta 
ställning till de objekt/ åtgärder som ingår i redovisningen. Efter beslut i RUN 
kommuniceras beslutet till Trafikverket och länets kommuner.  
 
 

 
Figur 28: Processkarta för framtagande verksamhetsplan(VP) för LTP genomförande 
med utblick mot tre år 

 
Regionkontoret 
Tjänstepersonerna inom Regionkontoret har ansvaret för genomförande av 
länstransportplanen som politiken i sin tur beslutar om. De har en regelbunden dialog och 
samverkan med Kollektivtrafikförvaltningen UL, som har en särskild roll i 
genomförandet av kollektivtrafikåtgärder. 
 
Trafikverket 
Trafikverkets uppdrag är att genomföra länsplanen. Trafikverket är oftast den som 
genomför åtgärderna, många gånger i samarbete med kommuner då det kan vara 
komplexa frågor som flera myndigheter och sakägare råder över.  
 
Det är Trafikverket som fattar beslutet om att påbörja den fysiska planeringen och att 
byggstarta ett objekt. Det är också Trafikverket som fattar det formella beslutet om hur de 
årliga medlen i potterna för statlig medfinansiering skall användas. Prioriteringarna som 
Regionala utvecklingsnämnden årligen fattar beslut om behöver därför ske i dialog med 
Trafikverket.  
 
Forum för fysisk planering (FFFP) 
Forum för fysisk planering är ett samverkansforum mellan tjänstepersoner i länets 
kommuner, Trafikverket Region Öst, Länsstyrelsen Uppsala län och Region Uppsala. 
Forumet utgår från dialog samt informations- och kunskapsutbyte mellan parterna 
gällande strategiska frågor som rör fysisk planering, samhällsplanering, infrastruktur samt 
kollektivtrafik. Forumet är en central del i genomförandeprocessen för 
länstransportplanens olika delar, såsom statlig medfinansiering och arbetet med 
åtgärdsvalsstudier. Forumet ska bidra till att medel i länstransportplanen används i 
enlighet med dess mål och inriktning. Forumet ska också bidra till att åtgärder enligt 
länsplanen samordnas med kommunernas och kollektivtrafikförvaltningens åtgärder och 
investeringar i infrastruktur.  
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Åtgärdsområden 
En stor del av resurserna i planen ligger som obundna medel i olika åtgärdsområden. 
Detta ger en ökad flexibilitet i genomförandet och ett större utrymme för 
kostnadseffektiva mindre åtgärder som kan fördelas till fler platser runtom i regionen. 
Avsättningen av medel i åtgärdsområden förutsätter att Trafikverket och 
Kollektivtrafikförvaltningen UL arbetar fram underlag till användning av de mindre 
kostnadskrävande åtgärderna. Beredning sker på tjänstemannanivå främst genom 
avstämning med berörda aktörer och godkännande av Regional utvecklingsstrategin. 
 
 
 
 
 
 
 

7. Referenser och underlagsmaterial 

1. Regional utvecklingsstrategi: https://www.regionuppsala.se/sv/Regional-
utveckling/ 

2. Nuvarande länstransportplan: https://www.regionuppsala.se/sv/Regional-
utveckling/Infrastruktur/ 

3. Nuvarande nationella plan samt arbetet med ny nationell plan 2018–2029: 
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-
beslutsunderlag/Nationell-planering/ 

4. Regeringens proposition och uppdrag att upprätta planer: 
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/nasta-steg-mot-en-ny-
nationell-infrastrukturplan/ 

5. Trafikverkets underlagsmaterial till åtgärdsplaneringen: 
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-
beslutsunderlag/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/beslutsunderlag---region-
ost/ 

6. Trafikförsörjningsprogram och andra underlagsmaterial från 
Kollektivtrafikförvaltningen UL: 
https://www.regionuppsala.se/sv/Kollektivtrafik1/Kollektivtrafikforvaltningen-
UL/Dokument-och-handlingar/ 

7. Storregional systemanalys från En bättre sits: 
http://enbattresits.se/app/uploads/2016/12/systemanalys.pdf 
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8. Ordlista  

Åtgärdsvalsstudie 
Det första steget i planeringsprocessen. Åtgärdsvalsstudiens metodik är utformad i 
syfte att vara ett verktyg för att säkerställa att fyrstegsprincipen används.  

 
Figuren sammanfattar arbetsstegen i en åtgärdsvalsstudie. Resultaten kan innebära 
åtgärder som kräver fysisk planering enligt gällande lagstiftning. Men det kan också 
innebär en mängd olika typer av åtgärder beroende på hur bristerna i 
transportsystemet ser ut och vilka aktörer som är delaktiga och har en roll i att åtgärda 
bristerna.  
 
 
Förskottering: Byggandet av statlig infrastruktur kan tidigareläggas genom 
förskottering (lån) från kommuner, regioner eller enskilda. 
 
Medfinansiering: Tillkommande finansiering utöver medel från regional eller 
nationell plan, t.ex. när en 
kommun medfinansierar ett vägobjekt i den regionala planen 
 
Samfinansiering: Gemensam finansiering mellan två infrastrukturplaner, t.ex. när 
medel från den regionala 
planen för Uppsala län samfinansierar objekt i den nationella planen. 
 
Statlig medfinansiering : Finansiering ur nationell eller regional plan till ett antal 
olika typer av åtgärder som genomförs av annan än planupprättaren. Kan t.ex. sökas 
av kommuner och den regionala kollektivtrafikmyndigheten. 
. 
Restidskvot 
Ett mått på kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot bilen. Restiden för 
kollektivtrafik delas med restiden för bil för en given sträcka. Är restiden densamma 
blir kvoten 1, är restiden för kollektivtrafik längre än med bil blir den större än 1. Ett 
schablontal är att kollektivtrafikens konkurrenskraft är tillräckligt god om kvoten är 
högst 1,5. Det vill säga om restiden med bil är 30 minuter är den 45 minuter med 
kollektivtrafik. 
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    Kommunfullmäktige 
    Sammanträdesdatum 
    2018-06-11 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 95  Dnr KS 2018/000521-1 
 

Kommunens ställningstagande i vetofrågan inför 
regeringens beslut om att tillåta utbyggnad av Clab till 
Clink 
 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag  
Oskarshamns kommun tillstyrker att regeringen beslutar att tillåta att en inkapslingsanläggning för 
använt kärnbränsle, Clink, etableras invid mellanlagret Clab i Simpevarp, Oskarshamns kommun. 

Jäv 
Mathias J Karlsson (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Ärendet 

Bakgrund 
Svensk Kärnbränslehantering, SKB, lämnade 2011 in ansökningar till Mark- och miljödomstolen 
MMD, och Strålsäkerhetsmyndigheten SSM, om att få bygga ett sammanhållet slutförvarssystem för 
Sveriges använda kärnbränsle. Ansökan har sedan dess prövats parallellt av båda instanserna. 
Oskarshamns kommun har vid flera tillfällen yttrat sig över ansökningarna och i samband med 
kompletteringsremisser. Kommunen har i samtliga yttranden valt att i huvudsak uttala sig om 
verksamheten vid Clab och Clink eftersom det är de verksamheterna som finns, respektive ska 
etableras, inom kommunen. Samtidigt har man i yttrandena varit mycket tydlig med att Oskarshamns 
kommun anser att det är angeläget att slutförvarsfrågan får en snar lösning och att man inte får 
betrakta mellanlagret i Clab som en långsiktigt hållbar lösning. 
 
Kommunen deltog i Mark- och miljödomstolsförhandlingarna som genomfördes under fem veckor 
hösten 2017. Kommunen uttalade i samband med förhandlingarna att man tillstyrker ansökan men 
att man avser att återkomma med sitt slutliga uttalande om till- eller avstyrkande efter det att MMD 
OCH SSM har lämnat sina respektive yttranden till regeringen, som därefter har att avgöra ärendet. 

Det kommunala vetot 
I 17 kapitlet 6 paragrafen i Miljöbalken är det skrivet att regeringen endast får tillåta en kärnteknisk 
anläggning om kommunfullmäktige i den kommun i vilken anläggningen ska lokaliseras tillstyrker 
detta. Det står också skrivet att det finns en undantagsmöjlighet för regeringen att bortse från det 
kommunala vetot när det gäller anläggningar för mellanlagring eller slutförvaring av kärnämne eller 
kärnavfall, om det från nationell synpunkt är synnerligen angeläget att verksamheten kommer till 
stånd. 

SSM:s och MMD:s yttranden till regeringen 
Både SSM och Mark- och miljödomstolen lämnade sina yttranden till regeringen den 23 januari i år. 
SSM, som enligt kärntekniklagen genomför en stegvis prövning, har lämnat ett yttrande där de 
tillstyrker ansökan. De anser att de frågetecken som i nuläget finns kring ansökan kan besvaras i de 
nästkommande prövningsstegen efter regeringens ställningstagande.  
 
 
§ 95 fortsättning 



     
    PROTOKOLL Sida 2 
    Kommunfullmäktige 
    Sammanträdesdatum 
    2018-06-11 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

 
MMD skriver i sitt yttrande till regeringen att de anser att verksamheten är tillåtlig om: 
 
”1. Svensk Kärnbränslehantering AB redovisar underlag som visar att 
slutförvarsanläggningen på lång sikt uppfyller miljöbalkens krav trots de 
osäkerheter som kvarstår om hur kapselns skyddsförmåga påverkas av 
 
a. korrosion på grund av reaktion i syrgasfritt vatten 
b. gropkorrosion på grund av reaktion med sulfid, inklusive saunaeffektens inverkan på 
gropkorrosion 
c. spänningskorrosion på grund av reaktion med sulfid, inklusive saunaeffektens inverkan på 
spänningskorrosion 
d. väteförsprödning 
e. radioaktiv strålnings inverkan på gropkorrosion, spänningskorrosion och väteförsprödning. 
 
2. det klargörs vem som har ansvar enligt miljöbalken för slutförvarsanläggningen på lång sikt. 
 
Innan tillåtlighet ges behöver Svensk Kärnbränslehantering AB ge in en samlad redovisning av 
anläggningens verksamhetsområden och ange var två eventuella ventilationstorn ska placeras.  
 
Regeringen bör överväga om en lagändring behövs avseende arbetstid för vattenverksamhet. 
 
Det bör även övervägas att ge Strålsäkerhetsmyndigheten talerätt enligt 22 kap. 6 § miljöbalken och 
en möjlighet att ansöka om omprövning enligt 24 kap. 7 § miljöbalken.” 

Clab och Clink 
MMD är i yttrandet tydlig med att den del av SKB:s ansökan som gäller inkapslingsanläggningen 
Clink kan tillåtas. De skriver i sammanfattningen till yttrandet att: ” Mark- och miljödomstolen 
bedömer att den sökta verksamheten vid Clab och Clink i Oskarshamn kan tillåtas enligt 
miljöbalken.”  
 
SSM tillstyrker att SKB ges tillstånd enligt kärntekniklagen att fortsatt driva anläggningen för 
mellanlagring vid Clab och att i anslutning till Clab uppföra inkapslingsanläggningen Clink. 
 
Oskarshamns kommun ska till regeringen yttra sig och tillstyrka eller avstyrka att den anläggning 
som ska uppföras i Oskarshamns kommun får komma till stånd. Granskningsgruppen har under hela 
prövningsprocessen granskat underlaget och lämnat flera yttrandeförslag till kommunfullmäktige. 
SKB har på flera punkter tagit hänsyn till kommunens synpunkter. Med hänvisning till detta samt att 
både SSM och MMD, efter sin noggranna prövning, har tillstyrkt Clab och Clink anser LKO:s 
granskningsgrupp att det bör vara möjligt för kommunfullmäktige att tillstyrka att regeringen ger 
tillstånd till att inkapslingsanläggningen Clink etableras invid det befintliga mellanlagret Clab.  

Ärendets behandling 
I ett tjänsteutlåtande, 2018-05-16, från tillväxt- och näringslivskontoret föreslås att Oskarshamns 
kommun tillstyrker att regeringen beslutar att tillåta att en inkapslingsanläggning för använt 
kärnbränsle, Clink, etableras invid mellanlagret Clab i Simpevarp, Oskarshamns kommun. 
 
Kommunstyrelsen föreslår 2018-05-22, § 109, beslut enligt tillväxt-och näringslivskontorets förslag.  
 
 



     
    PROTOKOLL Sida 3 
    Kommunfullmäktige 
    Sammanträdesdatum 
    2018-06-11 
 
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 95 fortsättning  

Dagens sammanträde 
Chef för strategiska utvecklingsprojekt Bodil Liedberg Jönsson medges rätt att lämna 
sakupplysningar i ärendet samt att svara på frågor. 
 
Rigmor Eklind (S) yrkar för majoriteten (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och 
Miljöpartiet) bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Karl-Erik Gustafsson (L) och Ingemar Lennartsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Ordföranden ställer proposition på förslaget från kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige 
beslutar bifalla detta.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Tillväxt- och näringslivskontoret 2018-05-16 
SSM2011-1135-23 Yttrande över ansökningar om tillstånd till anläggningar för slutligt 
omhändertagande av använt kärnbränsle 
SSM2011-1135-24 Överlämnande av ansökningar om tillstånd till anläggningar för slutligt 
omhändertagande av använt kärnbränsle.pdf 
M 1333-11 Sammanfattning 
M 1333-11 Beslut om överlämnande 2018-01-23 
Kommunstyrelsen, 2018-05-22, § 109 
 

Skickas till  
Tillväxt-och näringslivskontoret  
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Förbundsavgift år 2019 till Sveriges Kommuner och Landsting 
 
Ärendenr: 18/02080 

Förbundsstyrelsens beslut 
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 15 
juni 2018 beslutat  

att fastställa avgiftssatsen till 0,1197 promille till Sveriges Kommuner och 
Landsting, samt 

att även år 2019 ge en rabatt på 10 procent till kommuner med fler än 200 000 
invånare och till landsting med fler än 1 000 000 invånare 

 

Bakgrund 
Förbundsavgiften baseras på den avgiftsmodell som beslutades på kongressen 2007, 
se paragraf 9 i stadgarna. Beräkningen av medlemmens avgift för 2019 baseras på  
den fastställda medelskattekraften i riket 2018 och medlemmens invånarantal 2017.  

Efter tre år med sänkt promillesats mellan åren 2015-2017 lämnades promillesatsen 
oförändrad under 2018. Kansliet föreslår att promillesatsen lämnas oförändrad på 
0,1197 promille för 2019, vilket innebär att förbundsavgiften ändras från 507 till 522 
mkr. 

Förslaget ryms inom kongressens beslut som anger att ramen för förbundsavgiften 
för perioden 2017-2020 ska vara 0,13 promille. 
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Förbundsavgift 2004-2019, mkr (del 1:2) 

Förbund  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Lf Öre/sk.kr 1,50 1,50 1,425 1,425 - - - - 

 Mkr 199 203,9 202,9 49,5 - - - - 

SK Promille 0,80 0,72 0,684 0,684 - - - - 

 Mkr 240 221,4 222,0 54,3 - - - - 

SKL  Promille - - - 0,154 0,1471 0,1367 0,1314 0,1351 

 Mkr - - - 321,3 425 425 425 425 

Totalt Mkr 439 425 425 425 425 425 425 425 

Anm: Under 2007 betalades ca 9/12-delar av förbundsavgiften till SKL (fr.o.m. 28 mars) 

 

Förbundsavgift 2004-2019, mkr (del 2:2) 

Förbund  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Lf Öre/sk.kr - - - - - - - - 

 Mkr - - - - - - - - 

SK Promille - - - - - - - - 

 Mkr - - - - - - - - 

SKL  Promille 0,1317 0,1257 0,1257 0,1247 0,1237 0,1197 0,1197 0,1197 

 Mkr 425 425 448 455 473 483 507 522 

Totalt Mkr 425 425 448 455 473 483 507 522 

I en bilaga redovisas det medlemsvisa utfallet av förslaget till 2019 års avgiftsnivåer. 
I genomsnitt blir det en ökad intäkt om 2,95 % vilket främst beror på den ökade 
medelskattekraften. För den enskilde medlemmen kan det bli både större och mindre 
förändringar i avgiften jämfört med 2018 beroende på hur medlemmens invånarantal 
har utvecklats.  

Styrelsen har tidigare år givit en rabatt på 10 procent till kommuner med fler än  
200 000 invånare och till landsting med fler än 1 000 000 invånare. Det innebär att 
de fyra största kommunerna, Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala, har 10 
procents rabatt, liksom Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen samt 
Region Skåne. Kansliet föreslår att motsvarande beslut fattas även för år 2019. 



 2018-06-15 Vårt dnr  
  18/00003  
    
    
   
 

 
Som framgår av diagrammet ovan har intäkterna från förbundsavgiften realt sjunkit 
under de senaste åren. Om förbundsavgiften istället hade vuxit i takt med 
kostnadsutvecklingen från år 2004 och framåt, skulle den år 2019 vara ca 675 mkr 
d.v.s. 153 mkr högre. I praktiken har alltså förbundsavgiften sjunkit med cirka 16 
procent sedan 2005. 

 
Beslutet om ny avgift med fast avgiftssats för 2019, redovisat per medlem, finns i  
bilaga 1. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 

 
Lena Micko 
Ordförande 
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Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

 

 

Förbundsavgift per medlem 
 
Förslag till 
förbundsavgift 2019 
per medlem   

  
  Avgift 2019 kronor 
Medelskattekraft 223 844 
Befolkning riket 10 104 036 
Avgiftssats promille 0,1197 
    
Totalt 521 640 000 
Landsting 254 872 000 
Kommuner 266 768 000 
    
Landsting/region   
Stockholms 55 546 000 
Uppsala 9 861 000 
Södermanlands 7 797 000 
Östergötlands 12 245 000 
Jönköpings 9 556 000 
Kronobergs 5 286 000 
Kalmar 6 519 000 
    
Blekinge 4 270 000 
Skåne 32 366 000 
Hallands 8 684 000 
Västra Götalands 40 702 000 
Värmlands 7 506 000 
Örebro 7 996 000 
Västmanlands 7 253 000 
Dalarnas 7 655 000 
Gävleborgs 7 647 000 
Västernorrlands 6 591 000 
Jämtlands 3 476 000 
Västerbottens 7 188 000 
Norrbottens 6 728 000 
    
Kommun   
Upplands Väsby 1 192 000 
Vallentuna 888 000 

mailto:info@skl.se
http://www.skl.se/
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Österåker 1 177 000 
Värmdö 1 156 000 
Järfälla 2 038 000 
Ekerö 742 000 
Huddinge 2 935 000 
Botkyrka 2 455 000 
Salem 447 000 
Haninge 2 344 000 
Tyresö 1 264 000 
Upplands-Bro 735 000 
Nykvarn 284 000 
Täby 1 884 000 
Danderyd 881 000 
Sollentuna 1 920 000 
Stockholm 22 889 000 
Södertälje 2 568 000 
Nacka 2 707 000 
Sundbyberg 1 316 000 
Solna 2 139 000 
Lidingö 1 262 000 
Vaxholm 316 000 
Norrtälje 1 626 000 
Sigtuna 1 259 000 
Nynäshamn 752 000 
Håbo 563 000 
Älvkarleby 252 000 
Knivsta 481 000 
Heby 371 000 
Tierp 560 000 
Uppsala 5 288 000 
Enköping 1 170 000 
Östhammar 588 000 
Vingåker 246 000 
Gnesta 294 000 
Nyköping 1 484 000 
Oxelösund 322 000 
Flen 454 000 
Katrineholm 913 000 
Eskilstuna 2 803 000 
Strängnäs 936 000 
Trosa 345 000 
Ödeshög 144 000 
Ydre 100 000 
Kinda 265 000 
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Boxholm 146 000 
Åtvidaberg 311 000 
Finspång 576 000 
Valdemarsvik 212 000 
Linköping 4 240 000 
Norrköping 3 774 000 
Söderköping 390 000 
Motala 1 165 000 
Vadstena 199 000 
Mjölby 724 000 
Aneby 182 000 
Gnosjö 260 000 
Mullsjö 196 000 
Habo 316 000 
Gislaved 794 000 
Vaggeryd 371 000 
Jönköping 3 675 000 
Nässjö 834 000 
Värnamo 914 000 
Sävsjö 307 000 
Vetlanda 734 000 
Eksjö 467 000 
Tranås 506 000 
Uppvidinge 256 000 
Lessebo 236 000 
Tingsryd 333 000 
Alvesta 535 000 
Älmhult 458 000 
Markaryd 272 000 
Växjö 2 440 000 
Ljungby 757 000 
Högsby 164 000 
Torsås 190 000 
Mörbylånga 401 000 
Hultsfred 390 000 
Mönsterås 361 000 
Emmaboda 250 000 
Kalmar 1 803 000 
Nybro 545 000 
Oskarshamn 721 000 
Västervik 979 000 
Vimmerby 421 000 
Borgholm 291 000 
Gotland 3 134 000 
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Olofström 361 000 
Karlskrona 1 785 000 
Ronneby 792 000 
Karlshamn 863 000 
Sölvesborg 469 000 
Svalöv 375 000 
Staffanstorp 648 000 
Burlöv 481 000 
Vellinge 956 000 
Östra Göinge 392 000 
Örkelljunga 269 000 
Bjuv 412 000 
Kävlinge 827 000 
Lomma 649 000 
Svedala 564 000 
Skurup 418 000 
Sjöbo 510 000 
Hörby 416 000 
Höör 441 000 
Tomelilla 359 000 
Bromölla 340 000 
Osby 353 000 
Perstorp 197 000 
Klippan 466 000 
Åstorp 422 000 
Båstad 395 000 
Malmö 8 027 000 
Lund 3 246 000 
Landskrona 1 212 000 
Helsingborg 3 834 000 
Höganäs 699 000 
Eslöv 887 000 
Ystad 798 000 
Trelleborg 1 193 000 
Kristianstad 2 253 000 
Simrishamn 519 000 
Ängelholm 1 120 000 
Hässleholm 1 392 000 
Hylte 295 000 
Halmstad 2 667 000 
Laholm 673 000 
Falkenberg 1 182 000 
Varberg 1 679 000 
Kungsbacka 2 189 000 
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Härryda 1 001 000 
Partille 1 014 000 
Öckerö 346 000 
Stenungsund 701 000 
Tjörn 422 000 
Orust 404 000 
Sotenäs 244 000 
Munkedal 278 000 
Tanum 341 000 
Dals-Ed 128 000 
Färgelanda 177 000 
Ale 804 000 
Lerum 1 108 000 
Vårgårda 307 000 
Bollebygd 248 000 
Grästorp 154 000 
Essunga 151 000 
Karlsborg 186 000 
Gullspång 141 000 
Tranemo 317 000 
Bengtsfors 267 000 
Mellerud 250 000 
Lilla Edet 373 000 
Mark 923 000 
Svenljunga 286 000 
Herrljunga 254 000 
Vara 427 000 
Götene 354 000 
Tibro 298 000 
Töreboda 253 000 
Göteborg 13 587 000 
Mölndal 1 762 000 
Kungälv 1 177 000 
Lysekil 392 000 
Uddevalla 1 491 000 
Strömstad 353 000 
Vänersborg 1 046 000 
Trollhättan 1 557 000 
Alingsås 1 081 000 
Borås 2 969 000 
Ulricehamn 649 000 
Åmål 340 000 
Mariestad 651 000 
Lidköping 1 059 000 
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Skara 504 000 
Skövde 1 470 000 
Hjo 243 000 
Tidaholm 344 000 
Falköping 883 000 
Kil 319 000 
Eda 231 000 
Torsby 318 000 
Storfors 110 000 
Hammarö 433 000 
Munkfors 100 000 
Forshaga 308 000 
Grums 241 000 
Årjäng 266 000 
Sunne 358 000 
Karlstad 2 440 000 
Kristinehamn 660 000 
Filipstad 289 000 
Hagfors 316 000 
Arvika 698 000 
Säffle 421 000 
Lekeberg 211 000 
Laxå 151 000 
Hallsberg 427 000 
Degerfors 258 000 
Hällefors 190 000 
Ljusnarsberg 133 000 
Örebro 4 014 000 
Kumla 576 000 
Askersund 300 000 
Karlskoga 816 000 
Nora 288 000 
Lindesberg 634 000 
Skinnskatteberg 118 000 
Surahammar 269 000 
Kungsör 230 000 
Hallstahammar 427 000 
Norberg 155 000 
Västerås 4 016 000 
Sala 607 000 
Fagersta 359 000 
Köping 700 000 
Arboga 372 000 
Vansbro 182 000 
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Malung-Sälen 270 000 
Gagnef 275 000 
Leksand 418 000 
Rättvik 290 000 
Orsa 184 000 
Älvdalen 189 000 
Smedjebacken 291 000 
Mora 545 000 
Falun 1 561 000 
Borlänge 1 390 000 
Säter 299 000 
Hedemora 416 000 
Avesta 621 000 
Ludvika 722 000 
Ockelbo 158 000 
Hofors 258 000 
Ovanåker 311 000 
Nordanstig 254 000 
Ljusdal 510 000 
Gävle 2 694 000 
Sandviken 1 051 000 
Söderhamn 690 000 
Bollnäs 719 000 
Hudiksvall 1 002 000 
Ånge 254 000 
Timrå 483 000 
Härnösand 676 000 
Sundsvall 2 646 000 
Kramfors 500 000 
Sollefteå 528 000 
Örnsköldsvik 1 504 000 
Ragunda 146 000 
Bräcke 174 000 
Krokom 399 000 
Strömsund 316 000 
Åre 300 000 
Berg 191 000 
Härjedalen 273 000 
Östersund 1 676 000 
Nordmaling 191 000 
Bjurholm 66 000 
Vindeln 145 000 
Robertsfors 182 000 
Norsjö 110 000 
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Malå 84 000 
Storuman 158 000 
Sorsele 68 000 
Dorotea 71 000 
Vännäs 235 000 
Vilhelmina 182 000 
Åsele 76 000 
Umeå 3 347 000 
Lycksele 329 000 
Skellefteå 1 947 000 
Arvidsjaur 172 000 
Arjeplog 76 000 
Jokkmokk 136 000 
Överkalix 90 000 
Kalix 434 000 
Övertorneå 120 000 
Pajala 162 000 
Gällivare 479 000 
Älvsbyn 221 000 
Luleå 2 073 000 
Piteå 1 131 000 
Boden 751 000 
Haparanda 261 000 
Kiruna 621 000 
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