
 
Kommunstyrelsen 
 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 
2018-09-11 1 (62) 

 

 Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar, klockan 08.15 – 12.05 
 

Beslutande Enligt särskild närvarolista  

Övriga deltagande Kommundirektör Peter Nyberg 
Kommunsekreterare Rebecka Modin 
§ 166: VD Östhammar Vatten och Gästrike Vatten Lena Blad 
§§ 167-179: Ekonomichef Tony Wahlberg och administrativ chef socialförvaltningen 
Torbjörn Nyqvist 
§§ 167-178, 204: Upphandlingschef Inger Modig Lind 
§§ 167-176: Måltidschef Anneli Wallén 
§§ 167-175: Chef strategienheten Marie Berggren 
§§ 179-184: HR-strateg Lisa Karbelius samt arbetsmarknads- och integrationsstrateg 
Helene Ulman Lilja  
§ 204: Svenskt näringslivs representant, två representanter från Företag i samverkan, 
näringslivschef Ulf Andersson, upphandlare Jessica Grundkvist, Anne-Lie Wallinder och 
Sophie Klinga 

 
Utses att justera Pär-Olof Olsson (M) och Margareta Widén-Berggren (S) 
Justeringens  
plats och tid Kommunkontoret  

 
Underskrifter Sekreterare …………………………………………….. Omedelbart justerade paragrafer 170, 174,  

                                                      175, 178 
 Rebecka Modin  

 
 Ordförande ……………………………………………..  
 Jacob Spangenberg (C)  

 
 Justerande …………………………………………….. …………………………………………….. 
 Pär-Olof Olsson (M) Margareta Widén Berggren (S) 

 
 ANSLAG/BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
Sammanträdesdatum 2018-09-11 
Datum för  
anslags uppsättande 2018-09-11 anslags nedtagande 2018-10-03 
Förvaringsplats  
för protokollet Lednings- och verksamhetsstöd, Östhammars kommun 
  
Underskrift ……………………………………………..  
 Rebecka Modin  
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 Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar, klockan 08.15 – 12.05 
 

Beslutande Enligt särskild närvarolista  

Övriga deltagande Kommundirektör Peter Nyberg 
Kommunsekreterare Rebecka Modin 
§ 166: VD Östhammar Vatten och Gästrike Vatten Lena Blad 
§§ 167-179: Ekonomichef Tony Wahlberg och administrativ chef socialförvaltningen 
Torbjörn Nyqvist 
§§ 167-178, 204: Upphandlingschef Inger Modig Lind 
§§ 167-176: Måltidschef Anneli Wallén 
§§ 167-175: Chef strategienheten Marie Berggren 
§§ 179-184: HR-strateg Lisa Karbelius samt arbetsmarknads- och integrationsstrateg 
Helene Ulman Lilja  
§ 204: Svenskt näringslivs representant, två representanter från Företag i samverkan, 
näringslivschef Ulf Andersson, upphandlare Jessica Grundkvist, Anne-Lie Wallinder och 
Sophie Klinga  

 
Utses att justera Pär-Olof Olsson (M) och Margareta Widén-Berggren (S) 
Justeringens  
plats och tid Kommunkontoret  

 
Underskrifter Sekreterare ……………………………………………..  Paragrafer 164-204 
 Rebecka Modin  

 
 Ordförande ……………………………………………..  
 Jacob Spangenberg (C)  

 
 Justerande …………………………………………….. …………………………………………….. 
 Pär-Olof Olsson (M) Margareta Widén Berggren (S) 

 
 ANSLAG/BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
Sammanträdesdatum 2018-09-11 
Datum för  
anslags uppsättande 2018-09- anslags nedtagande 2018- 
Förvaringsplats  
för protokollet Lednings- och verksamhetsstöd, Östhammars kommun 
  
Underskrift ……………………………………………..  
 Rebecka Modin  
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§ 164 Dnr KS-2018-9 Dpl 904 
 
Information från gemensamma nämnder och kommunala bolag 
 
Margareta Widén-Berggren (S) och Lennart Owenius (M) informerar från  
gemensam räddningsnämnd.  
 
Jacob Spangenberg (C) informerar om offentligt möte i Hargshamn där Hargs 
hamn AB ska medverka.  
 
Lennart Owenius (M) informerar från valnämnens arbete.  
 
I ärendet yttrar sig Kerstin Dreborg (MP). 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  
_____ 
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§ 165 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 värmeböljan.  
 
Arbetsutskottets förslag 2018-08-14 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  
_____ 
 
Kommundirektör Peter Nyberg föredrar ärendet.  
 
I ärendet yttrar sig Kerstin Dreborg (MP). 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  
 
Kommunstyrelsen berömmer tjänstemannaorganisationen för det goda och 
strukturerade arbete som bedrivits med anledning av värmeböljan. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Samtliga förvaltningschefer     
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§ 166 Dnr KS-2018-450 Dpl 543 
 
Inriktning VA-utveckling, beslut om åtgärder 
 
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 slut-
datum för genomförande.  
 
Arbetsutskottets förslag 2018-09-04 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med styrel-
sen 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 Östham-
mar 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 avsalt-
ningsverk för dricksvatten för de östra delarna av Östhammars kommun, 

5. 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 kort-
siktiga lösningar 

_____ 
 
VD Östhammar Vatten och Gästrike Vatten Lena Blad föredrar ärendet.  
Kommunsamordnare Gästrike Vatten AB Jenny Engberg deltar. 
 
I ärendet yttrar sig Pär-Olof Olsson (M), Margareta Widén Berggren (S), Lars O 
Holmgren (BOA) och Bertil Alm (C). 
 
Yrkande 
Lars O Holmgren (BOA) yrkar avslag till punkt tre och fyra i arbetsutskottets 
förslag. Innan några förstudier uppdras, måste en genomgripande systemanslys 
slutföras, med förslag på ett fungerande system för kommunens alla delar, för att 
därigenom undvika oönskade belastningar för VA-kollektivet.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och på Lars O Holm-
grens (BOA) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbets-
utskottets förslag.  
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Kommunstyrelsens förslag 
 
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 

 
Lars O Holmgren (BOA) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges: 
Kommunfullmäktige  
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§ 167 Dnr KS-2018-617 Dpl 042 
 
Delårsrapport 2018, godkännande 
 
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 delårsrapporten för 
Östhammars kommun för perioden januari till och med juni 2018. 
_____ 
 
Föreligger delårsrapport med vissa korrigeringar.  
 
Ekonomichef Tony Wahlberg föredrar ärendet.  
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrappor-
ten för Östhammars kommun för perioden januari till och med juni 2018. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges: 
Kommunfullmäktige  
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§ 168 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 omedelbar 
verkan.  
_____ 
 
Kommundirektör Peter Nyberg föredrar ärendet.  
 
I ärendet yttrar sig Kerstin Dreborg (MP), Bertil Alm (C), Pär-Olof Olsson (M) 
och Margareta Widén Berggren (S). 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ovanstående åtgärder fastställs med omedel-
bar verkan.  
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges: 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningar 
Samtliga enheter under kommunstyrelsen   
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§ 169 Dnr KS-2018-566 Dpl 045 
 
Särskild medlemsinsats i Kommuninvest 2018  
 
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 medlemsinsats 
höjs till 900 kr per invånare, en höjning med 7 137 848 kronor, att finansieras ur 
rörelsekapitalet. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kommunens medlems-
insats höjs till 900 kr per invånare, en höjning med 7 137 848 kronor, att 
finansieras ur rörelsekapitalet. 
_____ 
 
 
 
Delges: 
Kommunfullmäktige  
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§ 170 Dnr KS-2018-385 Dpl 007 
 
Yttrande över revisionsgranskning angående leasingbilar i kommunen 
 
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 revisorer.  
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antar yttrandet och överlämnar det till kommunens revi-
sorer. (Bilaga 1) 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.  
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges: 
Revisorerna 
Lednings- och verksamhetsstöd (ekonomi)  
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§ 171 Dnr KS-2018-9 Dpl 904 
 
Information från Strategienheten om slutförvaret 
 
Rapport om aktuellt från strategienheten, slutförvarsfrågor, perioden 2018-06-12 
– 2018-10-09 redovisas. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  
_____ 
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§ 172 Dnr KS-2018-605 Dpl 042 
 
Ansökan om medel för slutförvarsorganisationen 2019 
 
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 
 
Kommunstyrelsen antar förslag till verksamhetsplan med tillhörande 
ansökan om medel ur kärnavfallsfonden för 2019 års arbete med 
slutförvarsfrågorna. (Bilaga 2) 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges: 
Riksgälden: Riksgalden@riksgalden.se 
Strålsäkerhetsmyndigheten: Registrator@ssm.se 
Chef strategienheten Marie Berggren  
Lednings- och verksamhetsstöd (ekonomi)  
Slutförvarsorganisationen: slutforvarsenheten@osthammar.se   

mailto:Riksgalden@riksgalden.se
mailto:Registrator@ssm.se
mailto:slutforvarsenheten@osthammar.se
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§ 173 Dnr KS-2018-343 Dpl 913 
 
Motion från Ingemar Adén (BOA) om 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 

 
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. 
_____ 
 
Föreligger tjänstemannayttrande daterat 2018-08-29 samt yttrande från Gästrike 
vatten. 
 
I ärendet yttrar sig Lars O Holmgren (BOA). 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Motionen anses besvarad i enlighet med tjänstemannayttrandet daterat 
2018-08-29. 
_____ 
 
 
 
 
 
Delges: 
Kommunfullmäktige  
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§ 174 Dnr KS2018-330 Dpl 900 
 
Yttrande gällande betänkandet Några frågor i skyddslagstiftningen  
(SOU 2018:26) 
(Fö2018/00493/RS) 
 
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 försvars-
departementet. 
 
Vid kommunstyrelsesammanträdet bör paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
_____    
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 Utdragsbestyrkande 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget och översänder det till 
försvarsdepartementet. (Bilaga 3) 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
_____    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges: 
Försvarsdepartementet: fo.registrator@regeringskansliet.se 
Chef strategienheten Marie Berggren  
Beredskaps- och säkerhetssamordnare Magdalena Sjelin 
SKB  

mailto:fo.registrator@regeringskansliet.se
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§ 175 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) 
 
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.  
 
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. 
_____ 
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Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antar yttrandet och överlämnar det till Länsstyrelsen. 
(Bilaga 4) 
 
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. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges: 
Länsstyrelsen: uppsala@lansstyrelsen.se   

mailto:uppsala@lansstyrelsen.se
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§ 176 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 barn-
omsorg, skola och äldreomsorg, med målsättning att 100 % av köttet ska vara 
svenskt.  
_____ 
 
I ärendet yttrar sig Lennart Owenius (M). 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
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.  
_____ 
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Delges: 
Måltidschef Anneli Wallén 
Upphandlingschef Inger Modig Lind   
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§ 177 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.  



 
Kommunstyrelsen 
 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 
2018-09-11 23 (62) 

 

 Utdragsbestyrkande 
 

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. 
 
Upphandlingschef Inger Modig Lind föredrar ärendet.  
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I ärendet yttrar sig Pär-Olof Olsson (M). 
 
Kommunstyrelsens beslut    
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges: 
Upphandlingsenheten  
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§ 178 Dnr KS-2018-384 Dpl 007 
 
Yttrande över revisionsgranskning av konsulttjänster 
 
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 revisorer.  
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antar yttrandet och överlämnar det till kommunens  
revisorer. (Bilaga 5) 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges: 
Revisorerna  
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§ 179 Dnr KS-2018-9 Dpl 904 
 
Rapport från socialnämnden 
 
Representant från socialförvaltningen inbjuds till sammanträdet. 
 
Administrativ chef Torbjörn Nyqvist informerar om socialnämndens verksamhet 
med fokus på det ekonomiska läget.  
 
I ärendet yttrar sig Jonas Svensson (S), Lisa Norén (S) och Pär-Olof Olsson (M). 
 
Kommunstyrelsens beslut    
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  
_____ 
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§ 180 Dnr KS-2018-88 Dpl 730 
 Dnr SN-2018-59 Dpl 709 
 
Ansökan om att kommunen ska tillämpa valfrihetssystem enligt LOV på  
boendestöd, beslut 
 
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. 
_____ 
 
Yrkande 
Pär-Olof Olsson (M) yrkar att ärendet bordläggs och behandlas på kommunfull-
mäktiges sammanträde då de nya ledamöterna tillträtt efter valet. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och på Pär-Olof  
Olssons (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbets-
utskottets förslag.  
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå ansökan om att 
införa LOV inom boendestöd.  
_____ 
 
Delges: 
Kommunfullmäktige  
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§ 181 Dnr KS-2018-517 Dpl 901 
 Dnr SN-2018-153 Dpl 901 
 
Avtal för närvårdsenheten, antagande 
 
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 
 
Kommunstyrelsen antar avtalet för närvårdsenheten. (Bilaga 6) 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges: 
Region Uppsala 
Socialnämnden  
Socialchef Håkan Dahlqvist   
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§ 182  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 
 
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 alko-
hollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
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. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges: 
Kommunfullmäktige  
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§ 183 Dnr KS-2018-555 Dpl 003 
 
Kompetensförsörjningsstrategi för Östhammars kommun, antagande 
 
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) 

• Trygga chefsförsörjningen genom hållbart ledarskap 
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HR-strateg Lisa Karbelius föredrar ärendet.  
 
Arbetsutskottets förslag 2018-08-14 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta kompetensförsörjnings-
strategi för Östhammars kommun. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta kompetensförsörj-
ningsstrategi för Östhammars kommun. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges: 
Kommunfullmäktige  
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§ 184 Dnr KS-2018-240 Dpl 003 
 
Policy och strategi för integration i Östhammars kommun, antagande 
 
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 
samtliga nämnder. Remisstid för nämnder 2018-04-11 till och med 2018-06-21, i 
enlighet med processkarta. Beslut i kommunfullmäktige 2018-09-25. 
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_____ 
 
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 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta policy och strategi 
för integration i Östhammars kommun. 
_____ 
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Delges: 
Kommunfullmäktige  
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§ 185 Dnr KS-2017-677 Dpl 001 
 
Organisationsförändring, antagande 
 
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. 
 



 
Kommunstyrelsen 
 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 
2018-09-11 37 (62) 

 

 Utdragsbestyrkande 
 

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 
med arbetstagarorganisationerna. Till riskbedömningen togs även fram en hand-
lingsplan. Förändringen är förhandlad, MBL 11, och är avslutad i enighet. 
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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 
• Energirådgivning (klimatstrategi) flyttas till Teknisk förvaltning 
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• 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.  
_____ 
 
I ärendet yttrar sig Pär-Olof Olsson (M). 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antar ovanstående förslag till förändringar. Ärendet 
anmäls till kommunfullmäktige.  
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges: 
Kommunfullmäktige 
Kommundirektör Peter Nyberg 
Samtliga förvaltningschefer   
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§ 186 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.  
_____ 
 
I ärendet yttrar sig Pär-Olof Olsson (M). 
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Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen avsätter 1000 tkr för kommunens kvalitetsarbete. 
Medlen tas från kommunstyrelsens post för oförutsedda och projekt. 
Medlen är ramhöjande. 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges: 
Kommundirektör Peter Nyberg 
Lednings- och verksamhetsstöd (ekonomi)  
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§ 187 Dnr KS-2016-886 Dpl 001 
 
Gemensam it-nämnd, antagande av reglemente och samverkansavtal 
 
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. 
 



 
Kommunstyrelsen 
 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 
2018-09-11 44 (62) 

 

 Utdragsbestyrkande 
 

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 Östhammars 
kommuner.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reglemente för gemen-
sam it-nämnd i Heby-, Knivsta-, Tierps-, Älvkarleby- och Östhammars kommu-
ner. 
_____ 
 
Yrkande 
Lars O Holmgren (BOA) yrkar, i enlighet med våra tidigare ställningstaganden 
vad gäller införande av en gemensam it-nämnd, avslag till arbetsutskottets för-
slag.  
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och på Lars O Holm-
grens yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskot-
tets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
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. 
 
Lars O Holmgren (BOA) reserverar sig.  
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges: 
Kommunfullmäktige  
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§ 188 Dnr KS-2018-560 Dpl 049 
 
Yttrande angående ansökan om permutation för Stiftelsen Gräsöfonden 
 
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 Stif-
telsen Gräsöfonden.  
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Östhammars kommun har inget att erinra mot ansökan om permutation av 
Stiftelsen Gräsöfonden. (Bilaga 7) 
_____ 
 
 
 
Delges: 
Gräsöfonden, grasofonden@gmail.com   

mailto:grasofonden@gmail.com
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§ 189 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 Utveck-
lingsråd ersätter den tidigare Utvecklingsgruppen. Kommunen kommer fortsätta 
samarbetet med Öregrunds Utvecklingsråd utifrån Reglemente för Utvecklings-
grupper i Östhammars kommun.  
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen 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.  
_____ 
 
 
 
 
Delges: 
Öregrunds Utvecklingsråd 
Troman 
Kommunsekreterare Rebecka Modin  
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§ 190 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 scenombyggnad 
med anledning av att kommunen äger fastigheten Öregrund 8:1.  
 
Kostnaden anslagstäcks ur kommunstyrelsen konto för oförutsedda kostnader.  
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
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.  
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges: 
Lions Club
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§ 191 Dnr KS-2018-522 Dpl 042 
 
Delårsrapport per tertial 1 2018 och kommentar preliminär plan 2019-2022 Öst-
hammar Vatten 
 
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 tar del av informationen.  
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges  
Kommunfullmäktige 
Östhammar Vatten  
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§ 192 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.  
_____ 
 
I ärendet yttrar sig Pär-Olof Olsson (M) och Tomas Bendiksen (S). 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  
 
Pär-Olof Olsson (M), Lennart Owenius (M), Jan Holmberg (M) och Lars O 
Holmgren (BOA) deltar inte i beslutet.  
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges: 
Bygg- och miljönämnden  

http://www.osthammar.se/sv/dokument/detaljplaner/oregrunds-hamn-del-av-fastigheterna-oregrund-12-m.fl/
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§ 193 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 tar del av informationen.  
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges: 
Bygg- och miljönämnden  

http://www.osthammar.se/sv/dokument/detaljplaner/stenskar-11/
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§ 194 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.  
_____ 
 
I ärendet yttrar sig Pär-Olof Olsson (M). 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  
 
Pär-Olof Olsson (M), Lennart Owenius (M), Jan Holmberg (M) och Lars O 
Holmgren (BOA) deltar inte i beslutet.  
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges: 
Bygg- och miljönämnden  

http://www.osthammar.se/sv/dokument/detaljplaner/gammelbyn-162/
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§ 195 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 tar del av informationen.  
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges: 
Bygg- och miljönämnden  

http://www.osthammar.se/sv/dokument/detaljplaner/prastgardshojden-alunda2/
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§ 196 Dnr KS-2017-847 Dpl 216 
 
Försäljning av tomterna Öregrund 8:26, 8:27 och 8:28, godkännande av köpe-
kontrakt 
 
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. 
_____ 
 
Föreligger köpekontrakt.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner köpekontrakt för tomterna Öregrund 8:26, 
8:27 och 8:28. (Bilaga 8) 
_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges: 
Tekniska förvaltningen  
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§ 197 Dnr KS-2018-556 Dpl 900 
 
Anmälningsärende. Fastställande av Länsplan för regional transportinfrastruktur 
2018-2029 för Region Uppsala 
 
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. 
_____ 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  
_____ 
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§ 198 Dnr KS-2018-9 Dpl 904 
 
Anmälningsärende. Oskarshamns kommuns ställningstagande i vetofrågan inför 
regeringens beslut om att tillåta utbyggnad av Clab till Clink 
 
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 tar del av informationen.  
_____ 
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§ 199 Dnr KS-2018-9 Dpl 904 
 
Anmälningsärende. Förbundsavgift 2019 till SKL 
 
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 tar del av informationen.  
_____ 
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§ 200 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 tar del av informationen.  
_____ 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 
2018-09-11 59 (62) 

 

 Utdragsbestyrkande 
 

§ 201 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 tar del av redovisningen av delegationsbeslut.  
_____ 
 
  



 
Kommunstyrelsen 
 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 
2018-09-11 60 (62) 

 

 Utdragsbestyrkande 
 

§ 202 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 tar del av redovisningen av delegationsbeslut.  
_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 
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 Utdragsbestyrkande 
 

§ 203 Dnr KS-2018-70 Dpl 991 
 
Delegationsbeslut, lotteritillstånd 
 
Lotteritillstånd för Lions Club Lanternan, 2018-07-12 – 2021-07-11 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av delegationsbeslut.  
_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 
2018-09-11 62 (62) 

 

 Utdragsbestyrkande 
 

§ 204 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.  
 
Svenskt näringslivs representant informerar om olika aspekter av arbete med 
upphandlingar för en kommunal organisation. Representanter från Företag i 
samverkan, näringslivschef Ulf Andersson, upphandlingschef Inger Modig Lind 
samt upphandlare Jessica Grundkvist, Anne-Lie Wallinder och Sophie Klinga 
deltar.  
 
I ärendet yttrar sig Pär-Olof Olsson (M), Margareta Widén Berggren (S) och 
Tomas Bendiksen (S).  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  
_____ 
 
 
 


