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Kommunstyrelsen 
 

Plats och tid SR Gräsö, kommunkontoret i Östhammar, 2019-10-29, kl. 08.15 – 11.30  
 

Beslutande Enligt närvarolista 

Övriga deltagande Kommunsekreterare Rebecka Modin 
§§ 304, 308, 314, 316-317: Säkerhetsskyddschef tillika chefsstrateg Marie 
Berggren 
§ 305: Ordförande barn- och utbildningsnämnden Josefine Nilsson, barn- 
och utbildningschef Lisbeth Bodén 
§§ 306-308: Ekonomichef Tony Wahlberg, kvalitetsutvecklare Fredrik 
Hübinette 
Insynsplatser: Kerstin Dreborg (MP), Ingeborg Sevastik (V) 

 
Utses att justera Pär-Olof Olsson (M) och Margareta Widén Berggren (S) 
Justeringens plats och tid Kommunhuset 2019-10-29 

 
Underskrifter Sekreterare            Paragrafer 304 – 326  
 Rebecka Modin  

 Ordförande 
 
  

 Jacob Spangenberg (C)  

 Justerande 
 
 

 

 Pär-Olof Olsson (M) Margareta Widén Berggren (S) 
   

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 
 

Sammanträdesdatum 2019-10-29 
Datum för anslags uppsättande 2019-10-30 
Anslags nedtagande 2019-11-21 
Förvaringsplats för protokollet Lednings- och verksamhetsstöd, kommunhuset, Östhammars kommun 
  
Underskrift   
 Rebecka Modin  
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    Dnr KS-2019-17 

§ 304. Information gemensamma nämnder och bolag 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens förtroendevalda informerar från sammanträden med mera. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Lennart Owenius (M) och Margareta Widén Berggren (S) informerar från gemensamma 

räddningsnämnden och pågående budgetarbete.  

En av kommunens styrelseledamöter i Hargs Hamn AB:s styrelse har avlidit.  

Säkerhetsskyddschef Marie Berggren informerar om Övning Havsörn. Delövning 2 av 4 

bestod av en 36-timmarsövning med berörda tjänstemän och förtroendevalda 

(krisledningsnämnd).  
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    Dnr KS-2019-17 

§ 305. Information från barn- och utbildningsnämnden  

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  

Ärendebeskrivning 
Information från barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden.  

Beslutsunderlag 
Presentation 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande barn- och utbildningsnämnden Josefine Nilsson och barn- och utbildningschef 

Lisbeth Bodén föredrar ärendet.  
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    Dnr KS-2019-655 

§ 306. Godkännande av Delårsrapport 2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner lämnad delårsrapport per 

augusti 2019.  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens delårsrapport per augusti 2019 för Östhammars kommun. Östhammar 

redovisar ett överskott för perioden 1 januari till och med 31 augusti på 15,4 mnkr, budgeterat 

överskott för samma period är 1,2 mnkr. 

För helåret 2019 är prognosen ett underskott -4,4 mnkr. Budgeterat resultat är ett överskott på 

7,3 mnkr vilket innebär ett underskott mot budget på 11,7 mnkr. 

Kommunens fyra strategiska inriktningsområden kommenteras utifrån prognos eller utfall av 

styrtalen. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonomichef Tony Wahlberg föredrar ärendet.  

Beslutet skickas till 

− LVS, ekonomi 

− Ekonom Fredrik Borgelin 
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    Dnr KS-2019-652 

§ 307. Fastställande av skattesats för 2020  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer Östhammars kommuns 

skattesats för 2020 till 21,69 kronor.  

Ärendebeskrivning 
Skattesatsen för Östhammars kommun ska fastställas av kommunfullmäktige senast sista 

november 2019. Skattesatsen för 2019 är 21,69 kronor.  

Beslutet skickas till 

− Lednings- och verksamhetsstöd, ekonomi 
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    Dnr KS-2019-110 

§ 308. Fastställande av budget 2020 och flerårsplan 2021-2023, 
drift- och investeringsbudget samt verksamhetsplaner  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer budget 2020 samt flerårsplan 

2021-2023.  

Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:  

− Vid tillämpning av kalkylmässig ränta fastställs räntesatsen till 1,75 %. 

− Kommunstyrelsen har under år 2020 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder 

under budgetåret 2020 med totalt 220 mnkr. 

− Kommunstyrelsen har under år 2020 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp 

motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2020. 

− Kommunstyrelsen medges rätt att besluta om fördelning mellan verksamhetsområden 

och objekt av den ofördelade investeringsramen för planperioden. 

− Kommunägda företag ska under 2020 avlämna delårsrapport till kommunstyrelsen per 

31 augusti. 

Avstår från att delta i beslut 
Pär-Olof Olsson (M), Lennart Owenius (M), Lars O Holmgren (BoA), Martin Wahlsten (SD) 

och Ylva Lundin (SD) avstår från att delta i beslutet.  

Ärendebeskrivning 
Förslag till budget 2020 och flerårsplan 2021-2023 har utarbetats utifrån tidigare antagna 

preliminära ramar med justeringar för kända volym- och kostnadsuppräkningar samt skatter 

och bidrag. Budgetförslaget innehåller drift- och investeringsbudget samt nämndernas 

verksamhetsberättelser. 

Beslutsunderlag 

− Missiv med ändringar mellan KSAU och KS 

− Årsbudget 2020 – Flerårsplan 2021 - 2023 
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Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått information om budgetförutsättningar för 2020-2023 

vid sammanträdet 2019-02-26, § 65. Budget har även diskuterats under budgetdag och vid 

andra tillfällen.  

Vid beredning i kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-11, § 172, beslutade arbetsutskottet 

att godkänna förslaget och överlämna det till förvaltningarna. Pär-Olof Olsson (M) och 

Martin Wahlsten (SD) avstod från att delta i beslutet.  

Kommunstyrelsen har godkänt ramförslag, måltal och utredningsförslag 2019-09-03, § 224. 

Pär-Olof Olsson (M), Lennart Owenius (M), Lars O Holmgren (BoA), Martin Wahlsten (SD) 

och Ylva Lundin (SD) avstod från att delta i beslutet. 

Vid beredning i kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-22, § 265, avstod Pär-Olof Olsson 

(M) och Martin Wahlsten (SD) från att delta i beslutet.  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonomichef Tony Wahlberg och kvalitetsutvecklare Fredrik Hübinette föredrar ärendet.  

Beslutet skickas till 

− Samtliga nämnder 

− Samtliga enheter under kommunstyrelsen 

− Samtliga förvaltningschefer  
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    Dnr KS-2019-621 

§ 309. Antagande av nytt samverkansavtal och reglemente för 
den gemensamma räddningsnämnden  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslag till nytt 

samverkansavtal och reglemente för räddningsnämnden från 2020-01-01. 

Ärendebeskrivning 
Uppsala, Tierps och Östhammars kommuner samverkar sedan 2012 i en gemensam 

räddningsnämnd där Uppsala kommun är värdkommun. Efter genomförd ägarsamverkan har 

räddningsnämnden föreslagit revideringar i det reglemente och avtal som reglerar samverkan. 

Revideringarna ska godkännas av respektive fullmäktige i de samverkande kommunerna. 

Lednings- och verksamhetsstöd ekonomi bedömer att den ekonomiska påverkan inte är stor. 

Nytt är en förändrad kostnadsfördelning beroende på nya invånarantal i respektive kommun.  

Beslutsunderlag 

− Protokollsutdrag från Uppsala kommunfullmäktige 2019-09-26, § 279, Uppsala 

kommunstyrelse 2019-08-28, § 163, Uppsala kommunstyrelses arbetsutskott 2019-08-

20, § 225, Uppsala kommuns tjänsteskrivelse i ärendet, protokollsutdrag från 

Räddningsnämnden 2019-05-29, § 53 

− Samverkansavtal om gemensam räddningsnämnd och räddningstjänstorganisation i 

Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner enligt kommunallagen 3 kap. 9 § 

− Reglemente för gemensam räddningsnämnd i Tierp, Uppsala och Östhammars 

kommuner att gälla från 2020-01-01 

Ärendets behandling 
Ärendet har behandlats i Uppsala kommunfullmäktige 2019-09-26, § 279, Uppsala 

kommunstyrelse 2019-08-28, § 163, Uppsala kommunstyrelses arbetsutskott 2019-08-20, 

§ 225, samt i Räddningsnämnden 2019-05-29, § 53. 

Vid beredning i kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-15, § 249, gavs information om 

vilka förändringar som föreslås. I avtalet är det främst ändrad kostadsfördelning pga. 

befolkningsförändring vilket innebär att Östhammars kostnader sänks, förtydligad 
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budgetprocess där ägarsamråd på våren är en viktig del samt att nämnden ska ha en 

lokalförsörjningsplan. I reglementet är det främst att uppgifterna har förtydligats, ett utskott 

har lagts till och korrigeringar i hänvisningar till nya kommunallagen har gjorts.  

Beslutet skickas till 

− Uppsala kommun 

− Tierps kommun 

− Räddningsnämnden  
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    Dnr KS-2019-636 

§ 310. Antagande av handlingsprogram Uppsala brandförsvar 
från 2020  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Handlingsprogram Uppsala 

brandförsvar från 2020 beslutsversion och Riskanalys Uppsala brandförsvar – underlag till 

handlingsprogram från 2020 beslutsversion. 

Ärendebeskrivning 
Nuvarande handlingsprogram för Uppsala brandförsvar gäller till och med 2019-12-31. Från 

2020-01-01 ska ett nytt handlingsprogram börja gälla. Under hösten 2018 reviderades och 

uppdaterades riskanalysen. Under vintern och våren har ett förslag till ett nytt 

handlingsprogram tagits fram.  

Beslutsunderlag 
Handlingsprogram Uppsala brandförsvar från 2020 beslutsversion och Riskanalys Uppsala 

brandförsvar – underlag till handlingsprogram från 2020 beslutsversion inklusive 

protokollsutdrag räddningsnämnden 2019-09-25, § 77 och tjänsteskrivelse  

Ärendets behandling 
Räddningsnämnden har behandlat ärendet 2019-09-25, § 77, och beslutat att överlämna 

Handlingsprogram Uppsala brandförsvar från 2020 beslutsversion och Riskanalys Uppsala 

brandförsvar – underlag till handlingsprogram från 2020 beslutsversion till Tierps-, Uppsala- 

och Östhammars kommuner för beslut om antagande.  

Beslutet skickas till 

− Räddningsnämnden 

− Uppsala kommun 

− Tierps kommun 
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    Dnr KS-2019-635 

§ 311. Anmälningsärende, Räddningsnämndens 
delårsuppföljning per augusti 2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar del av informationen.  

Beslutsunderlag 

− Protokollsutdrag från Räddningsnämnden 2019-09-25, § 76 

− Tjänsteskrivelse 

− Delårsuppföljning per augusti 2019 

Ärendets behandling 
Räddningsnämnden har behandlat ärendet 2019-09-25, § 76, och beslutade att fastställa 

delårsuppföljningen per augusti 2019.  
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    Dnr KS-2019-643 

§ 312. Ägande av fastighet med teknisk VA- anläggning 
Östhammar kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Östhammar Vatten 

AB att förhandla om förvärv av och ingå fastighetsrättsliga avtal med fastighetsägare för del 

av fastigheten Skoby 2:41, Östhammar kommun där Skoby reningsverk är beläget. 

Ärendebeskrivning 
På fastighet Skoby 2:41 finns Skoby reningsverk vilken är en av de tekniska VA-

anläggningarna i Östhammar kommun. Idag ägs fastigheten av en privat fastighetsägare. 

Servitut finns för dagens reningsverk. För att säkerställa Östhammar Vatten AB:s uppdrag 

som VA-huvudman bör den del av fastigheten där reningsverket är beläget ägas av 

Östhammar Vatten AB. 

Beslutsunderlag 

− Protokoll från styrelsemöte Östhammar Vatten AB 2019-09-26 

− Missiv, Ägande av fastighet med teknisk VA-anläggning Östhammar kommun 

− Karta över fastighet 

Ärendets behandling 
Styrelsen i Östhammar Vatten AB har behandlat ärendet på möte 2019-09-26, § 30, och 

lämnat följande förslag till beslut till kommunfullmäktige: att uppdra åt Östhammar Vatten 

AB att förhandla om förvärv av och ingå fastighetsrättsliga avtal med fastighetsägare för del 

av fastigheten Skoby 2:41, Östhammar kommun där Skoby reningsverk är beläget. 

Beslutet skickas till 
Östhammar Vatten AB 
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    Dnr KS-2017-692 

§ 313. Antagande av markanvisningsavtal för fastigheten Films-
Österby 9:215  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till markanvisningsavtal för 

fastigheten Films-Österby 9:215. Byggnationsåtgärder får påbörjas av exploatören innan 

lagfart erhållits förutsatt att kommunfullmäktige godkänner markanvisningsavtalet och 

slutgiltigt köpeavtal. 

Ärendebeskrivning 
Till grund för avtalet ligger att Exploatör (Jordbo fastigheter AB) är överens med Kommunen 

om byggnation av LSS-boende på fastigheten. Exploatör har under hösten 2017 kontaktat 

kommunen och visat sitt intresse för förvärv av fastigheten. Bygglov för nybyggnad av 

flerbostadshus (LSS-boende) finns beviljat 2017-12-13. Fastigheten är avstyckad för 

ändamålet och avstyckningen vann laga kraft 2018-01-05. 

LSS står för Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387). 

LSS-boendet kommer att drivas av en privat aktör. Beslut om placering på boendet enligt LSS 

fattas av den kommun där brukaren bor. Etableringen påverkar inte Östhammars kommuns 

verksamhet enligt LSS. 

Beslutsunderlag 
Förslag till markanvisningsavtal med bilagor 

Beslutet skickas till 

− Samhällsbyggnadsförvaltningen 

− Tekniska förvaltningen   



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-10-29  16 (33) 

Kommunstyrelsen 
 

    Dnr KS-2019-634 

§ 314. Fastställande av Risk- och sårbarhetsanalys  

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer risk- och sårbarhetsanalys för Östhammars kommun. (Bilaga 1) 

Ärendebeskrivning 

Sammanfattning 
Risk- och sårbarhetsanalysen ger en bild av vilka risker, hot och sårbarheter som finns i 

Östhammars kommun och vilken förmåga kommunen har att motstå och hantera en svår 

samhällsstörning. Risk- och sårbarhetsanalysen är en del av en ständigt pågående process för 

att utveckla och bibehålla en god krisberedskap i Östhammars kommun. 

Bakgrund 
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) ska kommuner och landsting minska 

sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. 

Kommuner och landsting skall analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan 

inträffa i kommunen respektive landstinget och hur dessa händelser kan påverka den egna 

verksamheten. Resultatet av arbetet skall värderas och sammanställas i en risk- och 

sårbarhetsanalys. 

Kommunen ska senast den 31 oktober under det första kalenderåret efter ordinarie val till 

kommunfullmäktige ställa samman och rapportera resultatet av sitt arbete med risk- och 

sårbarhetsanalys till Länsstyrelsen.  

Mål och syfte 
Målen med Östhammars kommuns risk- och sårbarhetsanalys bygger på Överenskommelse 

om kommunernas krisberedskap mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB) och Sveriges kommuner och Landsting (SKL). Målen med risk- och 

sårbarhetsanalysen är att den ska:  

− Ge underlag för planering och genomförande av åtgärder för att öka förmågan att 

kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet.  

− Ge beslutsstöd för beslutsfattare och verksamhetsansvariga.  
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− Ge underlag för information om samhällets risker och sårbarheter till allmänheten.  

Den ska även bidra till att ge en bild över de risker och sårbarheter som finns i samhället i 

stort som kan påverka kommunens verksamhet och samhällsviktig verksamhet inom 

kommunens geografiska område. 

Syftet med Risk- och sårbarhetsanalysen är att minska sårbarheterna i Östhammars kommun 

och stärka förmågan att hantera extraordinära händelser och samhällsstörningar. 

Risk- och sårbarhetsanalysen ska inlämnas till Länsstyrelsen 2019-10-31. 

Beslutsunderlag 
Risk- och sårbarhetsanalys, skickas ut med säker e-post pga. sekretess. Utskick sker torsdag 

eller fredag, dvs. 24 eller 25 oktober.  

Beslutet skickas till 

− Länsstyrelsen Uppsala län (beslut till registrator med e-post, handling lämnas via 

beredskapssamordnare enligt Länsstyrelsens instruktioner) 

− Beredskapssamordnare Malin Hübinette 

− Säkerhetsskyddschef Marie Berggren 
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    Dnr KS-2019-666 

§ 315. Initiativärende från Martin Wahlsten (SD) och Ylva Lundin 
(SD) om att kommunens elportfölj inte ska exkludera el 
producerad av kärnkraft 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att initiativärendet besvaras på kommunstyrelsens sammanträde 

2019-12-03. 

Ärendebeskrivning 
Martin Wahlsten (SD) och Ylva Lundin (SD) yrkar i initiativärende daterat 2019-10-17 att 

kommunens nya elavtal inte ska exkludera kärnkraftsproducerad el.  

Beslutsunderlag 
Initiativärende 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens ordförande 

  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2019-10-29  19 (33) 

Kommunstyrelsen 
 

    Dnr KS-2019-498 

§ 316. Yttrande gällande remiss av Förbättrat skydd för 
totalförsvaret (SOU 2019:34)  

Beslut 
Kommunstyrelsen antar kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande daterat  

2019-10-14. (Bilaga 2) 

Ärendebeskrivning 
Östhammars kommun har fått rubricerade remiss från Försvarsdepartementet. De 

huvudsakliga förslagen i betänkandet är i korthet: 

− Ett statligt kontrollsystem införs med möjlighet för staten att granska och ytterst 

villkora eller förbjuda överlåtelser och upplåtelser av utpekad egendom som är av 

väsentligt intresse för totalförsvaret. Det gäller hamnar, flygplatser och fastigheter i 

områden med geografiska förhållanden av väsentlig betydelse för det militära 

försvaret. Det införs också ett krav på att fysiskt skyddade anläggningar som inrättats 

för behov inom civilt försvar endast får avvecklas, överlåtas eller upplåtas av en 

kommun eller ett landsting efter medgivande från staten. 

− Det införs en generell uttrycklig skyldighet i lag för kommuner och landsting att 

beakta totalförsvarets krav i sin verksamhet. 

− Staten genom länsstyrelsen ges en utökad möjlighet att tillvarata totalförsvarets 

intressen i den fysiska planeringsprocessen. 

Remisstiden är satt till 2019-11-15. 

Beslutsunderlag 
(SOU 2019:34) finns via regeringens webbplats: 

https://www.regeringen.se/49dc8c/globalassets/regeringen/dokument/forsvarsdepartementet/s

ou/sou-2019_34_webb.pdf 

Skrivelse från kommunledningsförvaltningen 2019-10-14 

Beslutet skickas till 

− Regeringskansliet, Fo.remissvar@regeringskansliet.se ange dnr Fö2019/00661/RS 

− Beredskapssamordnare Malin Hübinette 
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− Säkerhetsskyddschef Marie Berggren 

− Teknisk chef Helen Åsbrink 

− Samhällsbyggnadsförvaltningen, att. Ulf Andersson, Cecilia Willén Johansson och 

Senny Ennerfors 

− VD Hargs Hamn AB Peeter Nömm, Peeter.nomm@hargshamn.se 
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Dnr KS-2019-653 

§ 317. Kompletterande undersökningar inom delar av 
gruvområdet i Dannemora, provtagningsplan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Östhammars kommun ställer sig bakom det förslag från SSAB 

till provtagningsplan som EMTAB tagit fram för ett antal objekt inom gruvområdet 

Dannemora med tillhörande budget. (Bilaga 3) 

SSAB skickar in detta till länsstyrelsen för vidare beredning. Kostnaderna för provtagning 

belastar de kvarvarande medel som avsatts för förlusttäckning i Dannemora mineral. 

Ärendebeskrivning 
SSAB har i samverkan med Östhammars kommun tidigare lämnat förslag på rubricerade till 

länsstyrelsen (LST) 2017-07-19. LST återkom med synpunkter på provtagningsplanen 2019-

05-22 och utifrån dessa synpunkter har David Engdahl (som tidigare jobbade på Geosigma, 

och var författare till det dokument som skickades in tidigare) reviderat planen och uppdaterat 

de budgeterade kostnaderna. Bland annat kommer enklare provtagning ske i enskilda brunnar 

vid Sandmagasinet. 

Kostnaderna har ökat med ca 25 % sedan den första kostnadsuppskattningen 2016-05-24 och 

uppdaterad 2017-05-30. Den enskilt största orsaken till de ökade kostnaderna är den tillagda 

provtagningen vid privata fastigheter men även ökade analyskostnader generellt och krav på 

både filtrerade och ofiltrerade prover, etc. spelar in. Den aktuella summan är totalt 507.000 

SEK (Östhammars del 253.500 SEK) varav Östhammars kommun står för hälften och 

summan föreslås belasta de kvarvarande medel som avsatts för förlusttäckning i Dannemora 

mineral.  

Beslutsunderlag  

− Länsstyrelsens skrivelse daterad 2019-02-25 

− Provtagningsplan EMTAB 2019-08-26 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Chefsstrateg Marie Berggren föredrar ärendet.  
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Beslutet skickas till 

− SSAB, Jonas.larsson@ssab.com 

− Chefsstrateg Marie Berggren  

− Lednings- och verksamhetsstöd, ekonomi   
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    Dnr KS-2019-672 

§ 318. Valärende, representant till samverkansnätverket 
Sveriges fiskekommuner  

Beslut 
Kommunstyrelsen utser Inger Abrahamsson (C) till kommunens representant i 

samverkansnätverket Sveriges fiskekommuner 

Ärendebeskrivning 
Situationen för yrkesfiskarna i kustkommunerna i Östersjön har försvårats avsevärt under en 

längre tid och det finns stor risk att flera kustfiskare förlorar möjligheten till fortsatt 

yrkesutövning. 

2010 gav regeringen i uppdrag till dåvarande Fiskeriverket att ” föreslå konkreta åtgärder och 

steg för att stärka det småskaliga kustnära fisket”. Detta inkluderade även problematiken 

kring nyrekryteringen av fiskare”. Trålfiske efter strömming vid kustområden bör begränsas i 

samband med strömmingens lektid. 

Situationen har behandlat i SLU skrivelse till Havs-och vattenmyndigheten 2019-06-25. 

SLU har beskrivit effekten av det omfattande trålfisket på det småskaliga kustfisket och 

ekosystemet. 

I förordet till Jordbruksverkets och Hav- och Vattenmyndighetens strategi ”svenskt yrkesfiske 

2020” skriver myndigheterna at ” svenskt yrkesfiske bidrar till en levande landsbygd, kust och 

skärgård.” 

SLU skriver att ”idag är kustfiskarkåren minskande och många känner hopplöshet och 

frustration över låga strömmingsfångster samtidigt som det storskaliga trålfisket inriktat på 

fiskemjöl tillåts tråla på samma delbestånd.” 

SLU anser därför att ” det finns starka motiv begränsa fisket med trål i och runt Ålands hav”. 

Länsstyrelsen i Stockholms län har i yttrande över remiss om fördelningen av fiskerättigheter 

inom det pelagiska systemet redovisat att länet verkar för en utflyttning av trålgränsen till 12 

nautiska mil i länets havsområden. Även SLU har i sitt yttrande pekat på samma problematik. 
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Under oktober ska Havs- och Vattenmyndigheten fastställa nya fiskekvoter. Här kommer 

också frågan om fisket av torsk i vårt område att bli aktuell. En reducering av torskfisket för 

det kustnära fisket får svåra konsekvenser för sysselsättningen. 

Simrishamn kommun har tagit initiativ till att bilda ett nationellt kommunalt 

samverkansnätverk vars mål är att stödja kommunerna i arbetet med utvecklingen av det 

lokala yrkesfisket, vattenbruket och turistfisket. Östhammars kommun har som en av 19 

kommuner skrivit på en avsiktsförklaring att delta i detta nätverk. Det planerade projektet 

väntas påbörjas efter årsskiftet och pågå i 2 år om Jordbruksverket beviljar medel. 

Detta nätverk av kommuner har som mål att verka för kunskapsutbyte, kunskapshöjande 

aktiviteter och samarbete mellan regionalt samverkande kommunala nätverk, samt att stärka 

kommunernas röst i förhållande till nationella myndigheter och beslutsfattare. 

Beslutsunderlag 

− SLU-rapport – ”Begränsning av trålfisket i Ålands hav och sydvästra Bottenhavet” 

− Skrivelse till regeringen – ”Så räddar vi både torsken och det lokala fisket i Östersjön” 

− Öregrund Gräsö fiskare förening skrivelse till Havs- och vattenmyndigheten  

2019-09-17 

Beslutet skickas till 

− Nätverket för kustfiskefrågor 

− Vald person/ Inger Abrahamsson 

− Administratör Troman, Hanna Horneij 

− Samhällsbyggnadschef Ulf Andersson 

− Internationell samordnare Stefan Edelsvärd 
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    Dnr KS-2019-441 

§ 319. Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut för 
andra kvartalet 2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av informationen.  

Ärendebeskrivning 
Enligt 16 kap § 6 Socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden kvartalsvis lämna en 

statistikrapport till fullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 

SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut.  

Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller och hur lång tid som har 

förflutit från dagen för respektive beslut. Samma rapporteringsskyldighet gäller för beslut som 

inte verkställs på nytt efter avbrott i verkställigheten. Det ska också framgå hur stor del av de 

ej verkställda besluten som gäller bistånd till kvinnor respektive män.  

Enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) § 28h gäller en 

motsvarande rapporteringsskyldighet för beslut om insatser enligt 9 § LSS. 

Beslutsunderlag 
Statistikrapport av ej verkställda beslut, Socialnämnden, Kvartal 2 2019  

Ärendets behandling 
Socialnämnden har behandlat rapporten 2019-09-18, § 156 
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    Dnr KS-2019-433 

§ 320. Anmälningsärende, budgetuppföljning prognos 
september 2019 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av budgetuppföljningen. 

Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning 
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    Dnr KS-2019-639 

§ 321. Anmälningsärende, redovisning av medborgarmotioner  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade § 136/2017 att införa tjänsten medborgarmotion som ersätter 

de befintliga delaktighetstjänsterna medborgarförslag och namninsamling. 

Medborgarmotioner publiceras på kommunens webbplats för namninsamling. Om 1 % av de 

folkbokförda i kommunen skriver på lämnas medborgarmotionen för beredning. Om en 

medborgarmotion inte har fått underskrifter av 1 % av de folkbokförda efter sex månader 

plockas den ner.  

Pågående namninsamlingar 

KS-2019-532 Gratis sommarlovsbusskort till alla skolungdomar 

KS-2019-664 Inte avveckla nattis (barnomsorg på obekväm tid)  

Namninsamlingar som uppnått underskrifter från 1 % av kommunens 
folkbokförda och lämnats till berörd nämnd och är under handläggning 

  

Beslut fattade i nämnd sedan medborgarmotion infördes 

KS-2018-782 Återinför dygnet-runt-bemanning på Östhammars brandstation 

KS-2018-898 Återinför årskurs 4 och 5 på Ekeby skola 

Namninsamlingar som inte uppnått underskrifter från 1 % av kommunens 
folkbokförda efter sex månader sedan medborgarmotion infördes 

KS-2018-198 Kommunen bör anställa en stadsarkitekt 

KS-2018-816 Ändra styrelsesammansättningen i Östhammarshem 
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KS-2019-38 Förslag om lokalisering av nya förskolan i Östhammar 

KS-2019-89 Utökad pendlarparkering i Alunda 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarmotionerna finns tillgängliga via kommunens webbplats.  
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    Dnr KS-2019-261 

§ 322. Anmälningsärende, redovisning av obesvarade motioner  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar del av informationen.  

Ärendebeskrivning 
Motioner som inte är färdigberedda ska redovisas vid kommunfullmäktiges andra 

sammanträde under våren och det andra sammanträdet under hösten. 

Obesvarade motioner 
KS-2019-108 Motion från Kerstin Dreborg (MP) om koldioxidbudget 

KS-2019-109 Motion från Kerstin Dreborg (MP) om skarpare krav vid upphandling av 

livsmedel 

KS-2019-289 Motion från Kerstin Dreborg (MP) om kolonilotter 

KS-2019-427 Motion från Martin Wahlsten (SD) och Ylva Lundin (SD) om skydd för 

kommunens invånare mot stridserfarna terrorister 

KS-2019-615 Motion från Bo Persson (SD) och Martin Wahlsten (SD) om nytt 

systembolag i Östhammar 

 

Vid fullmäktiges sammanträde 2019-11-19 besvaras en motion. Denna redovisas inte i 

sammanställningen ovan. Motioner som väcks vid sammanträdet redovisas inte heller i 

sammanställningen.  
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Kommunstyrelsen 
 

    Dnr KS-2019-52 

§ 323. Anmälningsärende, överenskommelse Regionalt forum 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  

Beslutsunderlag 
Överenskommelse om samverkan mellan Region Uppsala och åtta kommuner i Uppsala län 
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    Dnr KS-2019-329 

§ 324. Anmälningsärende, protokoll från Gästrike Vatten AB:s 
styrelsemöte 2019-09-26 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av protokollet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från styrelsemöte Gästrike Vatten AB 2019-09-26 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Margareta Widén Berggren (S) informerar från mötet och möte 2019-10-25. 
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    Dnr KS-2019-17 
 

§ 325. Anmälningsärende, inkomna handlingar och rapporter 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  

Ärendebeskrivning 

Organisation/Avsändare Datum Ärende/typ av handling 

Brottsofferjouren Uppsala 

län  

Nr 2, 2019 Nyhetsbrev 

Lantmäteriet 2019-10-03 Underrättelse om avslutad förrättning, 

Nyttjanderätt VA-Ledningar Örbyhus-

Österbybruk-Alunda, Gästrike vatten 

(Dnr KS-2018-896) 

Slutförvarsenheten 2019-10-22 Aktuellt i slutförvarsfrågan 2019-10-29 

– Rapport från Slutförvarsenheten till 

KS 

 

Beslutsunderlag 
Publiceras separat i arbetsrummet i mappen Anmälningsärende, inkomna handlingar och 

rapporter 
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    Dnr KS-2019-60 

§ 326.  Delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendebeskrivning: delegationsbeslut i personalfrågor 

Beslutsdatum Delegat Ärende (numrering på handling i arbetsrum) 

2019-08-21 – 

2019-09-04 

Helena Ståhl Beslut om vikariat/anställning (a) 

2019-06-28 – 

2019-09-05 

Håkan Blom Beslut om anställning och ny/förändrad lön (b) 

 

 

 



Datum Dnr Sid 
2019-10-14 KS 2019-498 1 (3) 

Kommunledningsförvaltningen 
Marie Berggren 

Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer Bankgiro 
Box 66 Stångörsgatan 10 Nat 0173-860 00 Nat 0173-175 37 212000-0290 233-1361 
Fakturaadress 742 21Östhammar  Int +46 173 860 00 Int +46 173 175 37 V.A.T. No
Box 106 www.osthammar.se E-post SE212000029001 
742 21 Östhammar kommunen@osthammar.se 

> 

Slutbetänkande ”Förbättrat skydd för totalförsvaret” (SOU 2019:34). Re-
miss från försvarsdepartementet. 
Ert dnr Fö2019/00661/RS 

Kommittén för förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhets förslag till ny lag-
stiftning har remitterats till Östhammars kommun för synpunkter. Kommittén 
har tidigare levererat och remitterat ett delbetänkande ”Några frågor i skyddslag-
stiftningen ” (SOU 2018:26) som Östhammars kommun yttrade sig över i sep-
tember 2018, KS2018-330. 
Kvarvarande uppdrag rymmer att kartlägga det befintliga regelverk som syftar 
till att skydda Sveriges totalförsvarsverksamhet mot yttre hot och utifrån kart-
läggningen bedöma om ansvarsförhållandet mellan staten, kommunerna och en-
skilda är tydligt och lämpligt reglerat. Därutöver att bedöma om åtgärder behö-
ver vidtas för att åstadkomma ett bättre skydd för totalförsvaret vid överlåtelser 
och upplåtelser av vissa  fastigheter och infrastruktur av väsentligt intresse för 
totalförsvaret samt lämna förslag till författningsförändring utifrån den bedöm-
ning som kommittén gör. 

I förslaget tydliggörs att: 
• Kommuner och landsting ska beakta totalförsvarets krav i sin verksamhet
• Staten, genom länsstyrelsen, får utökade möjligheter att tillvarata total-

försvarets intressen i den fysiska planeringen
• Staten, genom en granskningsmyndighet, ges möjlighet att granska och

ytterst villkora eller förbjuda överlåtelser, upplåtelser och i vissa fall av-
veckling av utpekad egendom av väsentligt intresse för totalförsvaret (då
avses hamnar och flygplatser, fastigheter i områden med geografiska för-
hållanden av väsentlig betydelse  för det militära försvaret samt skyddade
anläggningar som inrättats för behov inom civilt försvar.

Förslaget utreder frågeställningar som : 

o Överlåtelser och upplåtelser som omfattas av granskning
o Vilka myndigheter som föreslås som granskningsmyndighet
o Hur granskningen är tänkt att initieras genom samråd eller efter anmälan
o Beslut inom ramen för samrådet eller efter inledande granskning
o Fördjupad granskning om ärendet inte kan avslutas utan åtgärd
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o Granskningsmyndigheten kan efter fördjupad granskning besluta att en 

överlåtelse eller upplåtelse inte får ske eller får ske på angivna villkor 
o Granskningsmyndighetens möjlighet att ingripa i efterhand 
o Frågor om inlösen 
o Förhållandet till säkerhetsskyddslagen (2018:585) 
 
Remisstiden är satt till den 15 november 2019. Förslaget har remitterats till sam-
hällsbyggnadsförvaltningen, tekniska förvaltningen samt Hargshamns AB. 
 
Förslag till yttrande:  
Östhammars kommun har tagit del av föreliggande remissunderlag. Kommuner 
och landsting/region har  viktiga roller i totalförsvarsplaneringen. Det är en roll 
som dessutom varit på undantag under en längre tid i kommunernas verksam-
hetsplanering där kärnverksamheten prioriteras i såväl bättre som sämre tider. 
Kärnverksamhetens beroende av anläggningar och fungerande infrastruktur (tex 
el, värme, vatten, livsmedel, kommunikationer) som ligger utanför kommunens 
mandat att påverka är dock tydlig varje dag på året. Kommunen ett geografisk 
områdesansvar och ett planmonopol som exempel på verktyg för att kunna opti-
mera förutsättningarna för en bra krisberedskap i våra samhällen. 
 
Totalförsvar berör hela samhället och behöver en interaktion och samverkan 
mellan försvar, stat, regioner och kommuner men även med näringsliv, förening-
ar, frivilligorganisationer och enskilda. Att det kan saknas förmåga i kommuner 
och dess kontext är inte konstigt då det inte funnits någon aktiv totalförsvarspla-
nering på decennier och många av kommuner och regioners anställda inte kom-
mit i kontakt med frågeställningarna tidigare. 
 
Det innebär också att det inte finns några ekonomiska buffertar att använda för 
återuppbygga totalförsvaret i samma takt som staten önskar. Finansiering via 
LEH och kompletteringen för Civilt försvar täcker inte på långa vägar återupp-
byggnaden av den nedrustning som genomförts i kommunerna.  
 
Med detta sagt har kommitténs förslag påverkan på: 
o kommunens arbete enligt LEH 
o kommunens översiktsplanering 
o hamnar i kommunen som är kommersiella  
o fastigheter i kommunen i områden med geografiska förhållanden av vä-

sentlig betydelse för det militära försvaret samt 
o skyddade anläggningar som inrättats för behov inom civilt försvar. 
 
Kommitténs förslag bygger att totalförsvarets intressen ska kunna tillvaratas och 
ges företräde vid överlåtelse, upplåtelse eller ibland avveckling av utpekad 
egendom. Detta ska ske genom samråd inför tex försäljning eller uthyrning av 
fastighet eller verksamhet via kontrollmyndigheten (vissa utsedda länsstyrelser). 
 
På sidan 225 förs ett resonemang gällande när samråd ska ske vid upplåtelse 
(längre tid än tre månader). Resonemanget redovisar effekterna av en kortare tid 
innan samråd ska ske, men inte längre. För en kustkommun med en stor turism 
och många fastigheter i anslutning till geografiskt intressanta områden kan det 
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innebära en hel del samråd för granskningsmyndigheten. Det synes vara ett stort 
arbete framför totalförsvarets aktörer att ge tillräcklig information om detta ute i 
kommunen. 
 
Utredningen föreslår ekonomisk förstärkning för granskningskontrollen hos 
länsstyrelser, SÄPO och Polis, men att övriga aktörer ska stå för sina egna kost-
nader. Den enskilde kan dock hamna i situation med inlösen, vilket inte kommu-
ner förväntas göra. 
 
Östhammars kommun vill i denna fråga trycka på att vägledning, nya rutiner, ett 
stort informationsbehov om nya förutsättningar både till enskilda i det geogra-
fiska området likväl som i den befintlig organisationen gällande översiktsplane-
ring, detaljplanering och bygglovsförfarande samt försäljning och överlåtelser 
för fastigheter i särskilda geografiska områden och kommunala ham-
nar/flygplatser behöver stöttas ekonomiskt.  
 
Östhammars kommun ifrågasätter även rimligheten att granskningsmyndigheten 
inom 30 dagar efter mottagen anmälan ska fatta beslut om fördjupad granskning. 
De handläggningstider som för närvarande finns på länsstyrelsenivå lämnar öv-
rigt att önska när det gäller tidsutfästelser. Detta i kombination med möjligheten 
att upphäva en överlåtelse eller upplåtelse inom ett år, gör att det är mycket an-
geläget att denna tid upprätthålls. Särskilt viktigt är det för fastigheter som hyr ut 
över  > 3 mån<6 mån tid som berörs. 
 
Det är enligt Östhammars kommun bra att ett reglering av detta slag på fastighet 
fastställs i inskrivningsregistret. 
 
  
 
 
Delges: 
 
Fo.remissvar@regeringskansliet.se 
Marie.Berggren@osthammar.se 
Peteer.nomm@hargshamn.se 
Cecilia.willen.johansson@osthammar.se 
Senny.ennerfors@osthammar.se 
Malin.hubinette@osthammar.se 
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Datum:  2019-10-29

Tjänstgörande ers.
JA JA NEJ JA NEJ AVSTÅR
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Anna Frisk (S)
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x Tjänstgör
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x

x

x

x

Sida 1

Närvarande  Ärende nr  Ärende nr

Upprops- och voteringslista kommunstyrelsen

NEJ AVSTÅR
Widén-Berggren Margareta, 1:e vice 

Bendiksen Tomas, Ledamot   (S) x

Lamell Roger, Ledamot   (S)

Norén Lisa, Ledamot   (S)

Spangenberg Jacob, Ordförande   (C)

Alm Bertil, Ledamot   (C)

Olsson Pär-Olof, 2:e vice ordförande   (M)

Owenius Lennart, Ledamot   (M)

Holmgren Lars O, Ledamot   (BOA)

Wahlsten Martin, Ledamot   (SD)

Lundin Ylva, Ledamot   (SD)

Lennström Jonas, Ersättare   (S) x

Frisk Anna, Ersättare   (S)

Ann-Charlotte Grehn, Ersättare   (S)

Muhonen Mika, Ersättare   (S)

Abrahamsson Inger, Ersättare   (C)

Bernsten Cecilia, Ersättare   (C) x

Ekström Niklas, Ersättare   (M) x

Bellander Irmeli, Ersättare   (L)

Persson Bo, Ersättare   (SD)

Hagman Lena, Ersättare   (KD)

Leufstadius Melinda, Ersättare   (SD) x
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