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§ 1. Val av justerare 
Beslut  
Kommunstyrelsen utser Pär-Olof Olsson (M) och Margareta Widén Berggren (S) att justera 
dagens protokoll.  
 
 

§ 2. Fastställande av föredragningslista 
Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan med följande ändringar:  
 
Tillkommande ärende: 

- P. 32/ § 32; Korrigering av avfallstaxor 2022, Dnr KS-2021-742 
- P. 33/§ 33 Svar på motion från Lars O. Holmgren (BoA) avseende förslag till åtgärder 

för mer kvalitet och kontinuitet inom hemtjänsten 
- P. 6 utgår utan behandling. 
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s 
KS-2021-658 

§ 3. Information från kommunförvaltningen 
Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  
 

Ärendebeskrivning 
Information i aktuella frågor från kommunförvaltningen.  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Peter Nyberg informerar från förvaltningen, bland annat om slopade restriktioner avseende 
Covid-19 från och med den 9 februari. Rekrytering för sektorchef Lisbeth Bodén som går i 
pension. Rekryteringen förväntas vara avslutad till påsk och ersättare klart till 1 augusti. 
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 KS-2021-658 

§ 4. Redogörelse för internremiss Översiktsplan 2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av yttranderedogörelsen och beslutar att godkänna de ändringar i 
översiktsplanen som internremissen föranlett.  
 
Ärendebeskrivning 
Översiktsplan 2022 för Östhammars kommun har under perioden 15 oktober – 15 november 
varit ute på internremiss inom förvaltningen och detta har sammanfattats i en 
yttranderedogörelse. En fullständig yttranderedogörelse har också upprättats för den som vill 
granska samtliga yttranden med tillhörande kommentarer från planenheten. De yttranden som 
inkommit har föranlett en del ändringar i planförslaget som kommunstyrelsen behöver ta 
ställning till. 
 
Beslutsunderlag 
Yttranderedogörelse internremiss ÖP 2022 
Fullständig yttranderedogörelse internremiss ÖP 2022 
Redogörelse för internremiss ÖP2022 
ÖP2022 Internremiss samt tillhörande bilagor 
Internremiss ÖP2022 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Översiktsplanerare Emil Lindblom och Alice Möller, vik. planchef Senny Ennerfors och 
verksamhetschef växande kommun Marie Berggren föredrar ärendet. 
 
Beslutet skickas till 
Beslutet skickas ut särskilt och till alla gruppledarna i partierna 
Emil Lindblom 
Alice Möller 
Senny Ennerfors 
Marie Berggren 
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 KS-2021-658  

§ 5. Beslut om samråd för Översiktsplan 2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att förslag till översiktsplan 2022 går ut på samråd med 
planförslaget efter att den grafiska designen justerats och den färdiga versionen för den 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivningen färdigställts av konsults. Samrådet ska ske under 
perioden 14 februari – 18 april. Kommunstyrelsen beslutar också att samrådet ska ske digitalt 
i samarbete med kommunikationsavdelningen på Östhammars kommun. 
 
Ärendebeskrivning 
Revidering för Östhammars kommuns översiktsplan har pågått sedan 2019. I detta skede har 
ett samrådsförslag tagits fram av projektgruppen och detta har föregåtts av dialog inom 
förvaltningen samt ett formellt internt samråd med samtliga nämnder samt andra som ingår 
inom kommunkoncernen. Projektgruppen för översiktsplanen föreslår att översiktsplanen går 
ut på samråd till allmänheten enligt de lagstadgade regler som finns i PBL under perioden 14 
februari – 18 april. Den grafiska designen har fortfarande mindre detaljer som måste justeras. 
Specialistkonsult för miljökonsekvensbedömningen har upphandlats efter internt samråd och 
de kommer att leverera ett färdigt utkast för MKB:n den 27 januari. Då rådande pandemi och 
de restriktioner som råder i dagsläget begränsar fysiska möten, bör samrådet ske digitalt och 
detta samordnas tillsammans med kommunikationsavdelningen på Östhammars kommun. 
Fem samrådsmöten, en för varje tätort (serviceort) kommer ske där fokus på respektive ort 
kommer att förordas tillsammans med möjlighet för generella frågor om översiktsplanen. 
 
Beslutsunderlag 
Översiktsplan 2022 samrådsförslag – Utkast 
 
Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade 2022-01-25 § 6, att ärendet ska fortsätta att 
beredas i kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Översiktsplanerare Emil Lindblom och Alice Möller, vik. planchef Senny Ennerfors och 
verksamhetschef växande kommun Marie Berggren föredrar ärendet. 

 
Beslutet skickas till 
Emil Lindblom 
Alice Möller 
Senny Ennerfors 
Marie Berggren  
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 KS-2022-4 

§ 6. Redovisning av LUPP-enkät 2020 
 
Beslut 
Ärendet utgår utan behandling. 
 
Ärendebeskrivning 
Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga. Ungdomsenkäten LUPP (lokal 
uppföljning av ungdomspolitiken) är ett verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser 
ut lokalt. Områden i enkäten: fritid, skola, politik och samhälle, trygghet, hälsa, arbete och 
framtid. 
 
Syfte med LUPP: 

• Skaffa kunskap om unga 
• Tydliga verksamhetsmål 
• Förbättra ungas levnadsvillkor 
• Statistik, könsuppdelat 
• Utveckling av verksamheterna 
• Möjliggöra ungdomars inflytande  
• Stärka ungdomars roll och visa att de kan påverka 
• Sammanställa underlag till folkhälsoarbete 
• Främja sektorsövergripande samarbeten  

 
Beslutet skickas till 
Handläggare: Sanna Hansson 
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 KS 2022- 

§ 7. Rapport från Upphandlingsenheten 
Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten. (Bilaga) 

Ärendebeskrivning 
Föreligger rapport från Verksamhet Upphandling för perioden 2021-10-18 – 202-01-27  

Beslutsunderlag 
Rapport daterad 2022-01-28 
 

Beslutet skickas till 
Verksamhet Upphandling 
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 KS-2021-105 

§ 8. Tillväxtstrategi - Östhammar 2035 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås anta Vision och Tillväxtstrategi för Östhammars kommun 2035. 
(Bilaga). 

Reservationer 
Ylva Lundin (SD) reserverar sig mot beslutet med samma motivering som i kommunstyrelsen 
arbetsutskott 2022-02-01 § 11. 
Martin Wahlsten (-) ställer sig bakom Ylva Lundins (SD) reservation och motivering. 
 

Ärendebeskrivning 
De senaste åtta åren har en långsiktig tillväxtstrategi vuxit fram i kommunen. Den har visat 
positiva effekter men behöver en uppdatering med de utmaningar som också belysts under 
dessa år. 
Nu förnyas strategin i en andra upplaga.  
Tillväxtstrategin är en strategisk kompass för prioriteringar och kompletterar och 
kompletteras av andra styrdokument.  
Tillväxtstrategin är en strategi för utvecklingen i hela kommunen - oavsett du är företagare, 
medborgare och oavsett var i kommunen du bor eller om du är deltidsboende i kommunen. 
Följande justeringar i texten har genomförts i förhållande till det beslut som 
Kommunstyrelsen fattade 30 november 2021: 

1. Visionen på sidan 11 lyfts fram till sidan 2 

2. Dokumentet döps om till ”Vision och Tillväxtstrategi för Östhammars Kommun med 

sikte på 2035” 

3. Sista meningen på sidan 7 lyfts fram tydligare.  

 
Beslutsunderlag 
Vision och Tillväxtstrategi för Östhammars kommun 2035 
 
Ärendets behandling 
Vid beredningen på kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-01 § 11, yrkade Ylva Lundin 
(SD) och Pär-Olof Olsson (M) avslag till beslutet. Tomas Bendiksen (S) yrkade bifall till 
beslutet. Arbetsutskottet avslog avslagsyrkandena.  
 
Ylva Lundin (SD) reserverade sig mot beslutet med följande motivering; 
 
Trots upprepade inspel från oss Sverigedemokrater förhåller sig tillväxtstrategin inte med ett 
enda ord till det orosområde som ligger högst på agendan för svenska folket; den växande 
otryggheten. I de workshops som hölls tidigt 2021 var det också TRYGGHET som var det allt 
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överskuggande ledord man ville se för kommunens utveckling. Vi vill vara en kommun som 
kan vara en tillflyktsort för de föräldrar som frågar sig var man kan bo för att deras barn ska 
kunna gå ensamma till och från skolan utan att riskera att bli hotade eller förnedringsrånade. 
Utan en problemformulering avseende den kraftigt eskalerande otryggheten i Sverige finns 
det heller inget utrymme för en lösning, vilket är en avgörande brist med dokumentet. 
Med detta dokument antas också en ny vision för kommunen. Vi anser det felaktigt att 
använda en tillväxtstrategi för att anta kommunens vision. Om vi nu alls ska ha en vision hör 
antagandet av denna samman med antagandet av ”styrhuset” och tillhörande måltal. Vi 
motsätter oss också innehållet i den föreslagna visionen då denna har inriktningen att alla 
kommuninnevånare ska känna samma sak, något som endast hör hemma i diktaturer. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Sektorchef Samhälle Ulf Andersson föredrar ärendet 

Yrkanden 
Pär-Olof Olsson (M), Lennart Owenius (M), Lars O. Holmgren (BoA), Ylva Lundin (SD) och 
Martin Wahlsten (-) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. 
Tomas Bendiksen (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på avslagsyrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar 
att avslå avslagsyrkanden och bifalla kommunstyrelsens förslag. 
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§ 9. Mervärdesavtal  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen för 2021. (Bilaga). 
Notera att det alltjämt är Styrgruppen som fattar det slutgiltiga beslutet avseende 
mervärdesavtalet.  
 
Kommunstyrelsen har även tagit del av redovisningen av erfarenheter och skapade värden 
under avtalets första period samt ställt sig bakom den fortsatta inriktningen i för avtalets andra 
period.  
 
Kommunstyrelsen beslutar också att – inom ramen för avtalets kommunala ersättning – 
uppdra åt förvaltningen att avsätta resurser inom ramen för den kommunala ersättningen och 
tidigare beviljade (ej ännu utnyttjade) insatser för att stärka kapaciteten i arbetet med att 
bereda förutsättningar för attraktivitetshöjande insatser enl. nedan.  
 
Ärendebeskrivning 
Mervärdesavtalet är ett avtal om mervärden. Avtalet tecknades 2009 mellan Östhammars 
kommun, Oskarshamns kommun, SKB och SKB:s ägare. 
Avtalets konstruktion är sådan att delar (ca 20%) av avtalets resurser är avsedda för tiden 
innan tillåtlighetsbeslut för etablering av slutförvaret (period 1) och delar av avtalets resurser 
är avsedda för perioden efter regeringsbeslutet.  
Efter regeringens besked 27 januari går samarbetet nu avtalet in i period 2. 
I samband med detta har parterna i avtalet enats om vilka värden som skapats under period 1 
och – med erfarenheter från period 1 – inlett förberedelserna för period 2. Utgångspunkterna 
för dessa förberedelser har utgjorts av de ”Inriktningsdokument…” som Kommunstyrelsen 
ställde sig bakom 2021 (KS-2021-107). 
 
I enlighet med arbetsordningen för avtalet redovisar Östhammars kommun för SKB (och 
SKB:s ägare) arbetet med avtalet i kommunen.  
Den redovisningen föregås av en presentation för Kommunstyrelsen. 
 
Attraktiviteten är en avgörande framgångsfaktor för god tillväxt och – i förlängningen – goda 
förutsättningar att kompetensförsörja offentliga och privata verksamheter. Planen för 
attraktivitetsarbete och målen kopplade till detta är delvis beskrivna i kommunens 
Tillväxtstrategi. En del i detta är att stärka kommunikationer, tillvarata digitaliseringens 
möjligheter samt att den lokala servicen uppfattas som både tillgänglig och inbjudande för 
nuvarande och framtida kommunmedborgare. Att göra detta samtidigt som kommunen 
behöver se över och prioritera i sitt fastighets- och anläggningsutbud kräver såväl nära 
samverkan och dialog med kommunmedborgare och väl underbyggda analyser och 
beslutsunderlag. Kommunstyrelsen ställer sig bakom att resurser från den kommunala 
ersättningen och tidigare beviljade (ej ännu utnyttjade) insatser fördelas att stärka kapaciteten 
i dessa delar, såsom t.ex. konsultstöd, personal och/eller förstudier. 
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Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse Mervärdesavtalet 2021 
Mervärdesavtalet 2009 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Sektorchef Samhälle Ulf Andersson föredrar ärendet 
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 KS-2021-726 

§ 10. Arbetsmetodik kopplat till satsningen på att hantera 
underhållsskulden i vårt fastighetsbestånd 

 
Beslut 
Kommunstyrelsen fattar beslut om föreslagen arbetsmetod. 
 
Ärendebeskrivning 
Östhammars kommun har fattat beslut om åtgärder för att hantera den underhållsskuld som 
finns i kommunens fastighetsbestånd. Åtgärderna möjliggörs genom extraresurser som tillförs 
fastighetsverksamheten under en femårsperiod med början 2022. 
Satsningen är nödvändig och den utmanar förvaltningsorganisationen vad avser teknisk 
produktion, planering och kommunikation på ett sätt som ställer krav på effektivitet, 
samarbete och struktur. 
 
I beslutet lyfts ett antal förutsättningar upp som grundläggande för ett framgångsrikt arbete 
(lokalpolicy, utveckling av årshjul, behovsanalys, samplanering och ekonomiska resurser). 
Utöver detta behöver vi även säkerställa kvalité i beslutsunderlag, en nära dialog mellan 
politiska beslutfattare och tjänstepersonsorganisationen under hela resan samt en aktiv 
ekonomisk styrning i vårt fastighetsbestånd. 
 
Några av de kompletterande steg som föreslås i detta nygrepp kring vårt mark- och 
fastighetsbestånd är: 

• Fastställande av en kommungemensam lokalförsörjningsplan där helheten belyses och 
görs överblickbar för fastighetsägaren 

• Fastställande av en – till budgetprocessen – kopplad metodik för löpande 
lokalbehovsbedömningar, som underlag för såväl budget och flerårsplaner 

• En ekonomisk genomlysning av kommunens fastighetsbestånd där fastighetsägaren 
ges en tydlig bild av den årliga kostnaden i beståndet. Genomlysningen ska även peka 
ut de potentialer till kostnadsreducering och intäktsförstärkning som finns i beståndet 
sett över en tioårsperiod. 

• Tertialvis rapportering till Kommunstyrelsens tekniska utskott av planerade aktiviteter 
samt resultatet av genomförda insatser, kopplade till satsningen på att komma tillrätta 
med underhållsskulden i beståndet.   
Som en del i detta steg kommer även en nära dialog med verksamhetsnämnderna 
adderas till arbetsmetodiken. 

 
Satsningen och utmaningen i detta långsiktiga arbete behöver genomsyras av hög kvalité i 
beslutsdokument och en nära dialog mellan de som är inblandade (utförare, beställare, 
verksamhet och verksamheternas kunder). 
 
Inga nya resurser behöver tillskjutas för de föreslagna stegen. Dessa finansieras genom den 
kompletterande budgetram som tilldelats kopplat till åtgärderna för att hantera 
underhållsskulden. 
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Ärendets behandling 
Ärendet har beretts i kommunstyrelsens tekniska utskott 2021-12-07 § 150. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Sektorchef Samhälle Ulf Andersson föredrar ärendet 
 
Beslutet skickas till  
Ulf Andersson 
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KS-2022-33 

§ 11. Riktlinjer för tidsfrister gällande överträdelse av 
trafikföreskrifter. 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar riktlinjer för övervakningstider enligt förslag. (Bilaga) 
 

Ärendebeskrivning 
Östhammars kommun har ett behov av att ge riktlinjer för tidsfrister för överträdelse av 
trafikföreskrifter, dvs minska tidsåtgång för när åtgärder ska vidtas. 
Det gäller överträdelser i trafikförordningen eller föreskrifter kopplade till densamma, eller 
lokala trafikföreskrifter. 
Idag så sköts parkeringsövervakning mm av anlitad tjänsteleverantör, och det är angeläget att 
det blir en tydlighet både för dem och för våra kommunmedborgare och besökare att det är 
dessa tidsfrister som gäller. Det minskar risken för att få sanktioner för den enskilde men 
också friktionen med kund för tjänsteleverantören samt handläggnings-, överklagandeärenden 
för kommunen. 
 

Beslutsunderlag 
Förslag till tidsfrister för överträdelse. 
 

Beslutet skickas till 
Tjänsteleverantör av parkeringsövervakning. 
Anders Hedberg 
Östhammar direkt 
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KS-2021-766 

§ 12. Remissvar; Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande och översänder densamma till regeringen. 
(Bilaga) 
 

Ärendebeskrivning 
Östhammars kommun har mottagit regeringens remiss avseende Trafikverkets förslag till 
nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033. 
Den nationella planens präglas av såväl långa beslutsprocesser som stora investeringar, därav 
den långa tidshorisonten på planen, men den revideras även vart 4:e år för att kunna ta hänsyn 
till den tid som planen verkar i och som den påverkas av, tex lagstiftningsförändringar eller 
andra kostnadslägen som kräver omprioriteringar. 
Den nationella planen för transportinfrastruktur beskriver hur den statliga infrastrukturen ska 
underhållas och utvecklas. Planen omfattar i huvudsak:  
 

• drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar 

• investeringar i statliga vägar, järnvägar, farleder och slussar 

• åtgärder för att minska infrastrukturens miljöpåverkan 

• stöd till kommuner för att främja hållbara stadsmiljöer (stadsmiljöavtal) 

• medel till forskning och innovation. 
 
I transportsystemet behöver gång- och cykelvägar, vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser 
samspela och komplettera varandra för att möta samhällets behov. Det trafikslags-
övergripande perspektivet är grundläggande i planeringen av hur Sverige ska använda sin 
infrastruktur smartare och effektivare.  
 
Utgångspunkten för Trafikverkets förslag är de transportpolitiska målen, inklusive 
klimatmålen. Trafikverkets övergripande prioritering är att enligt fyrstegsprincipen i första 
hand vårda och utveckla den infrastruktur som redan finns, samt vidta åtgärder som gör att 
den utnyttjas effektivt. Transportsystemets funktion, användning och miljöpåverkan påverkas 
även av en rad andra faktorer som inte är en del av infrastrukturplanen, såsom styrmedel, 
regleringar och upphandlad trafik. För att nå de transportpolitiska målen är infrastrukturen en 
pusselbit bland flera. 
Förslaget till nationell plan visar på: 

1. Fördelning av ökade ekonomiska ramar för utveckling och vidmakthållande 
2. Resonemang runt det begränsade utrymmet för nya investeringar som föreslås 
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3. Trafikverkets prioriteringar och förslag i sammanfattning på investeringar och 
underhåll i respektive del av Sverige. 

Parallellt med detta arbete har det bedrivits ett arbete hos länsplaneupprättaren, region 
Uppsala med en plan för transportinfrastrukturen i länet. Materialen är dessvärre inte 
synkroniserade i sin helhet men flera slutsatser kan trots detta dras. 
Östhammars kommun har varit en aktiv part i arbetet med länsplanen och lämnar med dessa 
egna synpunkter även ett kompletterande stöd till de skrivningar över nationell plan som 
region Uppsala framför.  
I detta sammanhang ska även nämnas den särskilda skrivelse som kraftindustrin har 
överlämnat till regeringen, vars huvudsakliga innehåll stärks och styrks av Östhammars 
kommun. 
Redan i föregående planperiod för nationell plan 2018-2029 lämnade Östhammars kommun 
särskilt yttrande till regeringen avseende bland annat länsväg 288. 
Remissvar ska inkomma till regeringskansliet senast 28 februari 2022. 
 

Beslutsunderlag 
Brev till regeringskansliet 2017-10-18 gällande nationella planen 2018-2029. Särskild fråga 
med dnr KS 2017-747, (TRV 2017/32405 ) 
Brev till regeringskansliet 2022-01-XX gällande nationella planen 2022-2033, dnr KS 2021-
766 (I2021/02884) 
 

Beslutet skickas till 
Regeringskansliet, två stycken adresser enligt nedan. 
Ange diarienummer I2021/02884 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

 
 

Region uppsala 
SKB 
Vattenfall (forsmarkskraftgrupp) 
Hargs Hamn AB 
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KS-2022-35 

§ 13. Förändrad tidsplan för avfallsplanen 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att revidera tidsplanen gällande framtagande av ny avfallsplan, 
samt informera kommunfullmäktige om den nya tidsplanen. Förslag till ny avfallsplan lämnas 
till politiskt fastställande under hösten 2022 och kan vara gällande från början av 2023. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige gav 2020-12-15, § 154 förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en 
avfallsplan. Förvaltningen uppdrogs att revidera kommunens gällande avfallsplan och ta fram 
en ny avfallsplan samt bereda handlingarna till kommunfullmäktige under 2021. 
 
Under 2021 har en konsultbyrå anlitats för att bidra i framtagandet av avfallsplanen och ett 
antal uppskattade workshops hölls under senhösten 2021 med såväl tjänstepersoner, politik 
som allmänhet. Till följd av höstens workshops har det identifierats ett behov av att skapa 
utrymme för dialog i specifika frågor ang mål och åtgärder. Med utgångspunkt i detta samt 
sjukdom har arbetet försenats och tidsplanen som kommunfullmäktige satt har inte kunnat 
hållas. Det färdiga dokumentet har inte kunnat presenteras kommunfullmäktige under 2021, 
varför tidsplanen behöver revideras. 
 
Föreligger förslag till reviderad tidsplan som innebär: 

• utställning av avfallsplanen under sommaren 2022  
• beslut om ny avfallsplan i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige hösten 2022 
• ikraftträdande av den nya avfallsplanen – årsskiftet 2022/2023. 
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 KS-2021-670 

§ 14. Beslut om allmänna bestämmelser för VA samt 
Taxekonstruktion och Taxebilaga  

 
Förslag till beslut  
Kommunfullmäktige föreslås besluta att nya Allmänna bestämmelser för användandet av 
vatten- och avloppsanläggning (ABVA), Taxekonstruktion för Gästrike Vatten-koncernen och 
Taxebilaga gäller från 1 januari 2024 för Östhammar kommun, i enlighet med bilaga 1-3. 
(Bilagor). 
 
Ärendebeskrivning  
Enligt ägardirektivet för Gästrike Vatten AB ingår att ta fram förslag till gemensam 
taxekonstruktion. Ett arbete har bedrivits för att lämna förslag på en reviderad 
taxekonstruktion och en genomlysning av befintliga dokument har skett. Syftet med 
revideringen är att uppdatera befintlig konstruktion inför att även Östhammar ska tillämpa 
samma taxekonstruktion. I samband med genomlysningen har även texterna i Allmänna 
bestämmelser för användandet av vatten- och avloppsanläggning (ABVA) setts över för att på 
samma sätt kunna få enhetlighet i arbetssätten inom koncernen. I arbetet har hänsyn tagits till 
arbetet som branschorganisationen Svenskt vatten bedrivit för att ta fram ett nytt basförslag 
för taxa.  
 
Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och avloppsanläggning (ABVA) reglerar 
VA-huvudmannens och VA-abonnentens (fastighetsägare) rättigheter och skyldigheter 
gentemot varandra. Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner har bestämmelser 
(ABVA) per kommun, texterna är likalydande och är den text som förslås bli den 
gemensamma. Östhammar kommun har en egen ABVA som nästan är identiskt med den som 
övriga kommuner har, vilket gör att de nya bestämmelserna innebär små justeringar och inte 
några förändringar för kunderna.  
 
Eftersom taxekonstruktion är en justering av nuvarande konstruktion för Gävle, Hofors, 
Ockelbo och Älvkarleby kommuner innebär det marginella förändringar för kunderna. För 
Östhammar kommun innebär förslaget en helt ny konstruktion och förslaget är därmed att 
införa de gemensamma dokumenten ett år senare för att kunna göra förberedelser och 
genomföra kommunikationsinsatser med kunderna.  
 
Taxekonstruktionen anger hur de olika tjänsternas avgift ska beräknas och ska vara lika inom 
koncernen. Däremot är avgiftsnivån för VA olika i varje kommun utifrån de förutsättningar 
som finns i just den kommunen. Beslut om nivåer tas separat och berörs inte av detta beslut.  
 
Beslutsunderlag  
Bilaga 1 Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och avloppsanläggning (ABVA) 
(DokumentID 20211201-00014)  
Bilaga 2 Taxa för Gästrike vatten-koncernen (DokumentID 20211201-00020)  
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Bilaga 3 Taxebilaga för Gästrike Vatten-koncernen. (DokumentID 20211201-00022)  
Underlag för förslag till beslut om Allmänna bestämmelser för användandet av vatten- och 
avloppsanläggning (ABVA), Taxekonstruktion och Taxebilaga  
(DokumentID 20211201-00024)  
Sammanfattning av ändringar för Gävle-, Hofors-, Ockelbo- och Älvkarleby kommun 
(DokumentID 20211201-00028)  
Bilaga 6. Sammanfattning av ändringar för Östhammars kommun (DokumentID 20211201-
00034)  
Beslut i Gävle vatten AB, protokoll från möte 9 dec 2021  
Beslut i Hofors vatten AB, protokoll från möte 9 dec 2021  
Beslut i Ockelbo vatten AB, protokoll från möte 9 dec 2021  
Beslut i Älvkarleby vatten AB, protokoll från möte 9 dec 2021  
Beslut i Östhammar vatten AB, protokoll från möte 9 dec 2021  
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
VD Lena Blad och senior utredare Anneli Westin från Gästrike Vatten AB föredrar ärendet. 
 

Beslutet skickas till 
Lena Blad, VD Gästrike Vatten AB 
Annelie Westin, senior utredare Gästrike Vatten AB 
Webbredaktionen för publicering 
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 KS-2021-318 

§ 15. Begäran om tillskott av eget kapital till Östhammars 
Vatten AB 

 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att omvandla befintligt villkorat aktiekapital till 
ovillkorat aktieägarkapital.  
 
Ärendebeskrivning  
Förlust som uppstår i VA-verksamhet ska bokföras mot eget kapital i aktiebolag enligt god 
redovisningssed. I aktiebolagslagens 25 kapitel anges under vilka förutsättningar som ett 
aktiebolag ska likvideras eller försättas i konkurs. Dotterbolagen inom Gästrike Vatten AB 
koncernen bildades med ett aktiekapital på 100 000 kr. Detta innebär att om inget ytterligare 
eget kapital har tillskjutits dotterbolagen kan respektive bolag ha en ansamlad förlust på högst 
50 000 kr innan reglerna i ABL 25 kap blir aktuella.  
Behovet av eget kapital i Östhammar Vatten AB bedöms vara ca 20 % av 
verksamhetskostnaderna, vilket innebär 10 mnkr. Syftet med nivån på eget kapital är endast 
för att säkerställa att bolagen har ett tillräckligt eget kapital och inte för att finansiera 
verksamheten. Beräkningen grundar sig på att kunna hantera större akuta drifthändelser som 
ger högre kostnader alternativt lägre intäkter på grund av snabbt förändrat behov hos kund 
samt svängningar mellan åren som inte hinner återställas.  
Östhammar kommun har sedan tidigare givit ett villkorat aktieägartillskott på 10 mnkr. För att 
säkerställa en tillräcklig nivå på eget kapital föreslås att det villkorade aktieägartillskottet görs 
om till ett ovillkorat aktieägartillskott.  
 
Ärendets beredning  
I beredningen av underlaget har dialog skett med ekonomichef på Östhammar kommun.  
 
Beslutsunderlag  
Bilaga – Bakgrund till begäran om tillskott av eget kapital (Dok ID 20200922-00180)  
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
VD Lena Blad och senior utredare Anneli Westin från Gästrike Vatten AB föredrar ärendet. 
 

Beslutet skickas till 
Lena Blad, VD Gästrike Vatten AB 
Annelie Westin, senior utredare Gästrike Vatten AB 
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 KS-2022-47 

§ 16. Viljeinriktning samhällsbetalda resor 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar viljeinriktningen för samhällsbetalda resor. 
 
Reservation 
Ylva Lundin (SD) reserverar sig mot beslutet med samma motivering som i 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-01 § 7. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunen ansvarar i dag för ett antal samhällsbetalda resor (främst färdtjänst och 
skolskjuts). Det har under många år både inom kommunen och i regionen förekommit 
diskussioner och utredningar om en övergång av ansvaret för dessa resor bör ske till regionen.  
I februari 2020 konstaterade kommunstyrelsens arbetsutskott i ett beslut att det fanns en 
positiv grundinställning till att överlåta delar av verksamheten till regionen. I beslutet ombads 
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden att lämna ett antal knäckfrågor som bör 
besvaras i den fortsatta utredningen. Det beslutades också att kommunledningsförvaltningen 
får i uppdrag att fortsätta arbetet med en omvärldsbevakning.  
 
Under det gångna året har en dialog förts med regionen och en utredning kring frågan har 
påbörjats. Innan ett slutgiltigt beslut kan fattas behöver det således tas fram ytterligare 
underlag. Det behöver också undersökas hur vida en övergång är möjlig under tiden för det 
nuvarande avtalet som gäller fram tills mitten av 2024.  
 
Region Uppsala fattade 2021-10-22 ett beslut om att erbjuda kommunerna i regionen att 
överta utförandet av färdtjänst, riksfärdtjänst, omsorgsresor, arbetsresor och studieresor för 
förtjänstbeviljade samt skolresor som sker med anropsstyrd trafik. Regionen är beredd att ta 
över ansvaret för planering, utförande och myndighetsutövning. Undantaget är reglemente 
och beslut kring rätt till skolskjuts där kommunen fortsatt behöver ansvara för 
myndighetsutövningen. De erbjuder också kommunerna att enbart överlämna ansvaret för 
vissa av dessa uppgifter. Exempelvis är det möjligt att låta regionen överta ansvaret för 
planering och utförandet men att kommunen själv behåller myndighetsutövningen som 
tidigare. 
Finansiering skulle vid en övergång ske genom anslag från kommunerna.  
 
Viljeinriktning 
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att regionen övertar ansvaret för utförande av trafik 
och beställning, kravställning, upphandling och uppföljning av färdtjänst, riksförtjänst, 
omsorgsresor, arbetsresor och- studieresor för färdtjänstbeviljade samt skolresor som sker 
med anropstyrd trafik.  
Bedömningen är att en övergång skulle skapa effektivitetsfördelar när flera kommuner delar 
på administrationskostnaderna. Det skulle också kunna skapa samordningsvinster genom ett 



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-02-08  24 (52) 

Kommunstyrelsen 
 

resor kan samplaneras. Samplaneringen skulle också kunna leda till positiva miljöeffekter. 
Förvaltningen behöver därför fortsatt utreda frågan för hur en överlämning ska kunna ske. 
Vidare bedöms att en överlämning av myndighetsutövningen särskilt behöver undersökas 
vidare innan kommunstyrelsen tar ställning till detta.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Trafik och samhällsutvecklingsnämnden 2021-10-22. Samordning särskild 
kollektivtrafik - inriktning framtida omfattning. 
 

Ärendet behandling 
Vid beredningen på kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-01 § 7, yrkade Ylva Lundin 
(SD) avslag till beslutet. Arbetsutskottet avslog yrkandet. Ylva Lundin (SD) reserverade sig 
mot arbetsutskottets förslag till beslut med följande motivering; 
 
Vi Sverigedemokrater värnar om det kommunala självstyret som redan är alltför beskuret från 
alla håll. Vi kommer därför inte att medverka till att ytterligare delar av kommunens fria 
området lämnas över till högre instanser. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Utredare Oskar Johansson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ylva Lundin (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå 
avslagsyrkandet och bifall kommunstyrelsens förslag.  

 
Beslutet skickas till 
Sektor omsorg 
Sektor bildning 
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 KS-2022-4 

§ 17. Information från Östhammars hem 
Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Information i aktuella frågor från verksamheten. 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
VD Jessica Eliardsson och ordförande Örjan Mattson från Stiftelsen Östhammarshem 
informerar från verksamheten. 
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KS-2021-410 

§ 18. Yttrande gällande granskning av hur kommunen arbetar 
för att säkerställa kompetensförsörjningen 

Beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom revisionens förslag och förvaltningens förslag till 
åtgärder.  
Kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med förvaltningens förslag. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har tagit del av KPMG:s rapport 2021-10-25 om hur kommunen arbetar 
med att säkerställa kompetensförsörjningen.  
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har ett 
ändamålsenligt arbetssätt avseende kompetensförsörjning.  
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen arbetar på ett systematiskt sätt 
gällande kompetensförsörjningen och samtliga sektorer arbetar efter de rutiner som finns 
gällande kompetensförsörjningsplaner.  
Revisionen bedömer dock att det finns en otydlighet i vad nämndernas ansvar innebär när det 
gäller personalfrågorna och menar att det behöver förtydligas.  
 

Revisionens rekommendationer 
Revisionen har lämnat rekommendationer för kommunstyrelsen/nämnderna att: 
- Utifrån kommunstyrelsens och nämndernas reglemente §38 personalansvar, uttolka och 

förtydliga vad nämndernas personalansvar är i förhållande till kommunstyrelsen tex om 
det är kommunstyrelsens eller nämnderna som har ansvar för att arbeta för att 
fullmäktiges mål avseende medarbetarna uppfylls. 

- Ta initiativ till att kompetensförsörjningsstrategin uppdateras. KPMG föreslår att den 
utformas som ett övergripande styrdokument där med specifika mål och åtgärder bryts 
ned i kompetensförsörjningsplanerna. 

- Följa upp hur sektorerna arbetat med kompetensförsörjningsplanen samt hur man uppfyllt 
målen 

- Förtydliga om kompetensförsörjningsplanerna ska behandlas politiskt och i så fall i vilket 
organ 

- Förtydliga i kompetensförsörjningsstrategin om nämnderna har ansvar avseende 
kompetensförsörjningen och vad det ansvaret i så fall innebär och hur det i så fall ska 
följas upp 

-  

Kommunförvaltningens kommentarer och förslag på åtgärder 
Kommunförvaltningen har inget särskilt att anföra om revisionen och ställer sig bakom 
revisionens rekommendationer för förbättring. Förslag på åtgärder redovisas nedan.  
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Kommunförvaltningen har tagit del yttranden från Socialnämnden och Barn- och 
utbildningsnämnden som också ställer sig bakom revisionens rekommendationer.  

 
Otydlighet i ansvarsfördelningen 
Kommunstyrelsen har enligt reglemente ansvar för hela kommunens utveckling och det 
övergripande ansvaret för arbetsgivarfrågor, däribland kompetensförsörjningen. Förslaget på 
åtgärd baseras på den av revisionen utpekade otydligheten som ändå kvarstår vad gäller 
nämndernas ansvar för kompetensförsörjningen och söker svara på första, tredje, fjärde och 
femte punkt i revisionens rekommendationer.  
Förslag på åtgärd: 
Kommunstyrelsen ger i uppdrag till förvaltningen att under första halvåret 2022 se över om 
och hur ansvarsfördelningen kan förtydligas.  
 

Revidering av kompetensförsörjningsstrategin 
Kompetensförsörjningsstrategin ska enligt gällande rutin revideras vart tredje år. Planen 
innebär att 2022 ska strategin revideras. Förslag på åtgärd svarar på den andra punkten av 
revisionens rekommendationer.  
Förslag på åtgärd:  
Planen för revidering bibehålls och görs efter att åtgärden ovan genomförts.  
 

 
 

 
  

  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
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KS-2022-36 

§ 19. Ny arbetsmiljöpolicy  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta ny arbetsmiljöpolicy för Östhammars 
kommun, (Bilaga), och upphäva gällande rehabiliteringspolicy. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att revidera arbetsgivaren Östhammar 
kommuns Arbetsmiljöpolicy. Policyn ska visa arbetsgivarens övergripande målsättning, 
viljeinriktning och medel för det långsiktiga arbetet med arbetsmiljön. 

Ärendets beredning 
Förvaltningen har berett förslaget till reviderad arbetsmiljöpolicy. 

2021-11-22 genomförde kommunens centrala samverkansgrupp och skyddskommitté en 
workshop där fackliga representanter och skyddsombud diskuterade och lämnade synpunkter på 
innehållet i arbetsmiljöpolicy. Ett utkast med möjlighet att komma med feedback skickades ut 
2021-12-14.  

Kommunstyrelsens personalutskott lämnade synpunkter på innehållet i policyn 2021-12-07. 

Stora KFLG (kommunförvaltningens utökade ledningsgrupp) fick ta del av ett utkast 2021-12-14 
via en digital plattform och via mail. Under några veckor diskuterades (digitalt) och förbättrades 
texten löpande. 

Utgångspunkter för reviderad arbetsmiljöpolicy 
Kommunens plan för sänkt sjukfrånvaro har varit en viktig utgångspunkt för arbetsmiljöpolicyn. 
Planen togs fram under våren 2020 och går ut på att sänka och stabilisera sjukfrånvaron genom: 

- Bättre arbetsmiljö, arbetsmiljöarbete och att stärka friskfaktorer 
- Goda ledare med rätt förutsättningar 
- Bättre arbetslivsinriktad rehabilitering av medarbetare. 

 

Östhammars kommuns rehabiliteringspolicy  
Östhammars kommun har för närvarande både rutiner för rehabiliteringsarbete och en policy för 
rehabilitering. Lagstiftningen har förändrats och krav på att arbetsgivare ska ha en uttrycklig 
rehabiliteringspolicy eller mål för rehabilitering har upphört. Kraven på arbetsgivare vad gäller 
ansvar och arbetssätt i rehabilitering framgår av arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets 
författningar (AFS). Lagkraven behöver inte vara beslutade i ett policydokument.   

I samband med att kommunfullmäktige beslutar om en ny arbetsmiljöpolicy, kommer en del av 
det som står i nuvarande rehabiliteringspolicy att inkorporeras i den nya policyn. En del framgår 
med tydlighet av rutiner som finns för chefer att tillgå i chefshandboken. Och en del framgår 
redan nu av lag eller AFS. Därmed föreslås en avveckling av rehabiliteringspolicy i samband med 
att ny arbetsmiljöpolicy antas.  
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Beslutsunderlag 
Förslag på reviderad arbetsmiljöpolicy (bilaga)  
Nuvarande arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy (osthammar.se) 
Nuvarande rehabiliteringspolicy Rehabilitering och sjukdom (osthammar.se) 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
HR-specialist Jenny Norlin föredrar ärendet.  
 

 
  

  
  

  

https://ines.osthammar.se/anstallning-och-arbetsmiljo/arbetsmiljo-friskvard-halsa/din-arbetsmiljo/arbetsmiljopolicy/
https://ines.osthammar.se/anstallning-och-arbetsmiljo/arbetsmiljo-friskvard-halsa/rehabilitering-och-sjukdom/
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 KS-2021-813 

§ 20. Remissyttrande – förslag till Region Uppsalas kulturplan 
2023–2026 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar kultur- och fritidsnämndens yttrande. (Bilaga) 
 

Ärendebeskrivning 
Remiss avseende förslag till Region Uppsalas kulturplan inkom till Östhammars kommun 
2021-12-20. Remisstiden sträcker sig mellan 2021-12-20 till 2022-02-11. 
Region Uppsala ingår i kultursamverkansmodellen, en modell för att fördela statliga bidrag 
till regional kulturverksamhet. Modellen regleras av en statlig förordning (2010:2012) samt 
föreskrifter, som anger att villkoret för att regioner ska kunna fördela statsbidrag är att en 
regional kulturplan har upprättats. Planen ska arbetas fram i dialog med kommuner, 
civilsamhälle och kulturskapare i länet. 
   En regional kulturplan ska beskriva de prioriteringar som regionen vill göra i fråga om 
regional kulturverksamhet som avses få statligt stöd samt förhållandet till de nationella 
kulturpolitiska målen. Planen anger prioriteringar inom tre strategiska utvecklingsområden, 
som även knyter an till den regionala utvecklingsstrategi (RUS), som tidigare antagits av 
Region Uppsala. Prioriteringarna har framkommit i de samtal och dialoger som genomförts 
och som ligger till grund för den regionala kulturplanen. 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga Remissyttrande Regional kulturplan 2023-2026 
Region Uppsalas kulturplan 2023-2026 remissversion  
 
Ärendets behandling 
På kommunalrådsberedningens möte fördelades remissen att beredas av kultur- och 
fritidsnämndens arbetsutskott. På grund av den korta remisstiden, har kommunstyrelsen 
uppdragit till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott att bereda ärendet direkt till 
kommunstyrelsen. Remissvar har arbetats fram av Attraktiv kommun och Östhammars 
kulturskola.  
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kulturstrateg Peter Källman föredrar ärendet. 
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Beslutet skickas till 
Region Uppsala,  Ange ”Dnr KN2020-00082, remiss regional 
kulturplan 2023–2026” i ämnesraden.  
KFN-2021-81 
Elin Dahm, verksamhetschef, Attraktiv kommun 
Dag Elfgren, kulturskolechef, Sektor Bildning  
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 KS-2020-442 
 

§ 21. Svar på motion från Irmeli Bellander (L) angående 
inrättande av tjänst som äldre och brukarombud 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen och antar socialnämndens 
yttrande daterat 2020-09-02, § 97. 
 
Ärendebeskrivning 
Irmeli Bellander (L) yrkar i motion daterad 2020-06-03 om att inrätta en tjänst som 
äldre/brukarombud enligt ovan beskrivna inriktning. (Beskrivs i motionen.) Medel till tjänsten 
ska skapas inom kommunstyrelsens budget.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-11-07 § 349 att remittera motionen och 
svaret till; barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, bygg- och 
miljönämnden samt de brukarorganisationer som ingår i samverkansforumen KPR/KRF. 
Socialnämnden fick även möjlighet att komplettera sitt yttrande. Yttranden har inkommit och 
sammanställts. 
 
Beslutsunderlag 

• Motion 
• Svar på motion, inklusive yttrande från socialnämnden 2020-09-02, § 97 och 2021-09-

01 § 128 
• Yttrande barn- och utbildningsnämnden 2021-01-20 DELB 
• Yttrade kultur- och fritidsnämnden 2021-06-03 § 39 
• Yttrande bygg- och miljönämnden 2021-09-20 DELB 
• Brukarombudsrapport 2020 
• Yttrande Zelwi Vogeler, KPR 2021-08-09 
• Protokollsutdrag KS 2020-09-29 § 217 

 
Ärendets behandling 
Motionen väcktes på fullmäktiges sammanträde 2020-06-09, § 86 och överlämnades till 
kommunstyrelsen för beredning.  
Socialnämnden har lämnat yttrande 2020-09-02, § 97. Kommunstyrelsens ordförandes förslag 
till svar var att kommunstyrelsen ställer sig bakom socialnämndens svar.  
 
Kommunfullmäktige 2020-11-10, § 136, beslutade efter yrkande från Margareta Widén 
Berggren (S) att återremittera ärendet till övriga nämnder och till brukarorganisationer för 
yttrande. Beslutet skickades till kommunstyrelsen för hantering och fördelning. 
 
Beslutet skickas till 
Motionär, Webbredaktör för publicering på webbsida motioner  
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 KS-2021-146 

§ 22. Svar på motion från Bo Persson (SD) och Martin Wahlsten 
(-) avseende lägstanivå vad gäller städning av kommunens 
äldreboenden 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motion från Bo Persson (SD) och 
Martin Wahlsten (SD) i sin helhet. 
 
Ärendebeskrivning  
Bo Persson (SD) och Martin Wahlsten (-) yrkar i motion daterad 2021-02-28:  

• Att ett policydokument skapas vad gäller miniminivå för städningen på samtliga av 
kommunens äldreboenden.  

• Att ett policydokument skapas vad gäller uppföljningen av städkvaliteten på samtliga av 
kommunens äldreboenden.  

 
Ärendets behandling 
Motionen väcktes på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-02 § 37 och skickades till 
kommunstyrelsen för beredning. Yttrande avseende motionen har inkommit från 
socialnämndens arbetsutskott. 
 
Beslutsunderlag  

• Motion  
• Svar på motion 
• Yttrande från socialnämndens arbetsutskott 2021-12-01 § 302 

 
Beslutet skickas till 
Motionärer 
Webbredaktör för publicering på webbsida motioner 
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 KS-2021-750 

§ 23. Valärende; Ny ledamot i styrelsen för Fyrisåns 
Vattenförbund 

 
Beslut 
Kommunstyrelsen entledigar Freddie Eriksson (MP) från uppdraget som ledamot i styrelsen 
för Fyrisåns Vattenförbund och utser ny ledamot, Stefan Skoglund (C), som kommunens 
representant i styrelsen för Fyrisåns Vattenförbund. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-14 § 199 att entlediga Freddie Eriksson (MP) från 
sina uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i styrelsen för Fyrisåns 
Vattenförbund och referensgruppen. Även uppdragen som ersättare i valberedningen och 
insynsplats i kommunstyrelsen upphör. I och med entledigandet måste kommunstyrelsen utse 
ny representant/ ledamot. 

 
Beslutsunderlag 
Beslut kommunfullmäktige 2021-12-14 § 199. 
 
Beslutet skickas till 
Ny Representant/ ledamot 
Länsstyrelsen 
Administratör Troman: Hanna Horneij 
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 KS-2022-14 

§ 24. 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-2021-804 Ny badplats i Östhammar 

KS-2021-803 Bygg paintballbana 

KS-2021-802 Nya och flera padelhallar 

KS-2021-801 Ny skatepark 

KS-2021-799 Bättre badplatser 

KS-2021-634 Förläng åktiden på skolbusskorten 

KS-2021-633 Köpcentrum i Östhammar 

KS-2021-632 Ny idrottshall 

KS-2021-631 Ökad åktid på skolbusskortet 

KS-2021-629 Gör studiebesök till Ungern där det finns fina cykelvägar avskilda från 
bilvägen 

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

KS-2020-359 Fullständig cykelväg mellan Alunda-Gimo 
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KS-2020-474 Säker skolväg för barn i Gimo 

KS-2021-300 Friskare vatten i Östhammars fjärdar 

KS-2021-630 Ny busshållplats 

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 

KS-2019-532 Gratis sommarlovsbusskort till alla skolungdomar 

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

KS-2019-739 Gör Marinvägen i Östhammar till kommunal badplats 

KS-2020-462 Barnomsorg i Hargshamn 

KS-2020-78 In med Rättviksmodellen i Östhammars kommun! 

KS-2020-349 En vacker, rolig och unik lekplats på Sjötorget 

KS-2020-440 Rusta badplatserna i Sund och på Krutudden 

KS-2020-522 Kanal till Öregrundsgrepen 

KS-2020-575 Utegym i Öregrund 

KS-2021-292 Pumptrackbana i Österbybruk 

KS-2021-575 Cykelväg mellan Österbybruk och Örbyhus 

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 

KS-2019-38 Förslag om lokalisering av nya förskolan i Östhammar 
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KS-2019-89 Utökad pendlarparkering i Alunda 

KS-2020-348 Iordningställande av bouleplan på gammal lekplats 

KS-2020-621 Farthinder vid Gimogatan-Kölngatan i Österbybruk 

KS-2020-766 Säkrare trafiklösning vid Frösåkers- och Edsskolan i Östhammar 

KS-2021-9 Namngivning av gränd i Östhammar 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarmotionerna finns tillgängliga via kommunens webbplats.  

  

http://www.osthammar.se/sv/dialog/medborgarmotion/?filter=senttocouncil
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 KS-2022-16 

§ 25. Information om granskning avseende förslag till 
detaljplan för Björnhålsskogen II  

 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  
 

Ärendebeskrivning 
Granskningen pågår 12-01-2022 – 12 02 2022.  
 
Syftet med denna detaljplan är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse. Planområdet ligger i 
Alunda som är den ort i Östhammars kommun som ligger närmast Uppsala och även Arlanda. 
Det finns en efterfrågan på bostäder i denna del av kommunen och kommunen förväntar sig 
att efterfrågan ska öka då pendlingsförhållanden är goda till större arbetsmarknader. 
 
Översiktsplanen lyfter fram att Alunda, med sina goda kommunikationer har stora möjligheter 
att utvecklas, framförallt genom att befintliga bostadsområden förtätas och knyts samman. 
 
Planen hanteras med normalt förfarande. Det innebär att den gått igenom samråd och nu utgör 
underlag för granskning innan den kan antas i kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 
Handlingar i ärendet finns via kommunens webbplats. 
http://www.osthammar.se/detaljplaner från och med 12-01-2022. 
 

Beslutet skickas till 
Bygg- och miljönämnden, märkt dnr SBN-2014-1233 
Planarkitekt Petter Telning 
   

http://www.osthammar.se/detaljplaner%20fr%C3%A5n%20och%20med%2012-01-2022
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 KS-2021-787 

§ 26. Bekräftelse av representation i kommunala 
pensionärsrådet och rådet för funktionsnedsatta 

 
Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av avgående ersättare, och bekräftar följande organisations val 
av ersättare: 
 
RSMH Vallonerna Agneta Eriksson Birgitta Mattson 

Ann-Britt Bylund 

 

Ärendebeskrivning 
Enligt reglemente ska kommunstyrelsen fastställa antal ledamöter och ersättare från 
handikapp och pensionärsorganisationer i kommunen som ska ingå i rådet. Organisationerna 
som ingår i rådet ska lämna sina förslag på ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen som 
bekräftar valen.  
RSMH Vallonerna har lämnat nominering, se förslag till beslut.  
Birgitta Mattson slutar sitt uppdrag som ersättare och ersätts med Ann-Britt Bylund.  
 
Beslutsunderlag 
Reglemente för Kommunala pensionärsrådet och kommunala rådet för funktionsnedsatta 
 
Beslutet skickas till 
Berörda ersättare 
RSMH Vallonerna;   
Sekreterare för rådet Kersti Ingemarsson 
  

http://www.osthammar.se/sv/dokument/reglementen/reglemente-for-kommunala-pensionarsradet--kommunala-radet-for-funktionsnedsatta/
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KS-2022-4 

§ 27. Delegationsbeslut 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.  
 

Ärendebeskrivning 
Protokoll från kommunstyrelsens utskott finns i arbetsrummet. 
 

Beslutsdatum Delegat Ärende 

2021-11-29 Utredare, Anna Bergsten Yttrande över Strålsäkerhetsmyndighetens 
förslag till avgiftsnivåer för 2022. (dnr KS-
2021-728) 

2021-10-08 Verksamhetschef, 
Marianne Pauhlson 

Personalfråga, anställning av 
kundtjänstvägledare, timvikarie 

2022-01-10 Ordförande i 
kommunstyrelsen,  
Jacob Spangenberg (C) 

Ordförandebeslut; Yttrande gällande 
kungörelse av regeringens ärenden om 
tillstånd till anläggningar i ett 
sammanhängande system för slutförvaring 
av använt kärnbränsle och kärnavall.  
(dnr KS-2022-111) 

2021-04-12-
2021-12-13 

Rektor, Ingrid Wester  
Rektor, Teresia 
Helgesson 

Delegationsbeslut i personalfrågor enligt 
bilaga. (BUN) 

2021-11-29 tf Verksamhetschef 

Upphandling Tobias 

Rudolphson 

Upphandling, Tilldelning: 
Turismverksamhet 
Visit Roslagen AB 

2021-11-30 tf Verksamhetschef 

Upphandling Tobias 

Rudolphson 

Upphandling , Avbrytande : Avrop DIS 
Julskinka 
Pga bristande konkurrens 

2021-11-30 tf Verksamhetschef 

Upphandling Tobias 

Rudolphson 

Upphandling, Tilldelning: Ramavtal för  
Entreprenadbesiktningstjänster 
Vemcon AB 
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2021-12-03 tf Verksamhetschef 

Upphandling Tobias 

Rudolphson 

Upphandling, Avbrytande:DIS Socionom 
Pga inga inkomna anbud 

2021-12-08 tf Verksamhetschef 

Upphandling Tobias 

Rudolphson 

Upphandling Tilldelning: FKU 
Kontorsmöbler till kommunhuset 
Input interiör Stockholm AB 

2021-12-13 tf Verksamhetschef 

Upphandling Tobias 

Rudolphson 

Upphandling, Tilldelning: DIS Handledning 
Hadi Rahimi Consulting AB 

2021-12-21 tf Verksamhetschef 

Upphandling Tobias 

Rudolphson 

Upphandling, Tilldelning: Insamling av 
returpapper 
Returpappercentralen i Uppsala HB 

2022-01-26 tf Verksamhetschef 

Upphandling Tobias 

Rudolphson 

Upphandling, Tilldelning: Ny förskola 
Östhammar  
HZ Bygg AB 

2022-01-27 tf Verksamhetschef 

Upphandling Tobias 

Rudolphson 

Upphandling, Tilldelning: FKU Mifo Fas 2 – 
Fördjupad undersökning av industritomter 
SWECO AB 

2021-10-21 tf Verksamhetschef 

Upphandling Tobias 

Rudolphson 

Upphandling, Tilldelning: FKU Möbler 
Österbyskolan -  
Delområde Skola 
Kinnarps AB 

2021-10-21 tf Verksamhetschef 

Upphandling Tobias 

Rudolphson 

Upphandling, Tilldelning: FKU Möbler 
Österbyskolan –  
Delområde Kontor och arbete 
Kinnarps AB 

2021-10-21 tf Verksamhetschef 

Upphandling Tobias 

Rudolphson 

Upphandling, Tilldelning: FKU Möbler 
Österbyskolan –  
Delområde Arbetsstolar 
AJ Produkter AB 

2021-10-25 tf Verksamhetschef 

Upphandling Tobias 

Rudolphson 

Upphandling, Tilldelning: DIS 
Biståndshandläggare  
RentalCare Sverige AB 
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2021-11-04 tf Verksamhetschef 

Upphandling Tobias 

Rudolphson 

Upphandling, Tilldelning: Serviceinsatser 
inom hemtjänsten 
Samhall AB 

2021-11-11 tf Verksamhetschef 

Upphandling Tobias 

Rudolphson 

Upphandling, Tilldelning: Luftfilter 
MANN + HUMMEL Vokes Air AB 

2021-11-17 tf Verksamhetschef 

Upphandling Tobias 

Rudolphson 

Upphandling, Tilldelning: FKU Ny Matta till 
Ekeby förskola 
BBM i Uppsala AB 
 

 

Beslutsunderlag 
Handlingarna publiceras separat i arbetsrummet 
Protokoll från kommunstyrelsens utskott finns i arbetsrummet. 

  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
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 KS-2021-550 

§ 28. Anmälningsärende: Beslut om fördelning av anvisningar 
år 2022 till kommuner i Uppsala län 

 
Beslut 
Kommunstyrelsen tar emot informationen.  
 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen Uppsala län har beslutat om fördelning av mottagande av vissa nyanlända 
invandrare för bosättning genom anvisning till kommuner i Uppsala län (kommuntal) för 
kalenderåret 2022. I förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner 
framgår det att 276 nyanlända ska anvisas till Uppsala län år 2022, varav Östhammars 
kommun har tilldelats 33 anvisningar 
 
Östhammars kommun inkom i oktober 2021 med synpunkter på föreslaget kommuntal och 
önskade då en minskning från 33 till 23. Eftersom ingen kommun önskar ett ökat kommuntal 
kan dock ingen omfördelning ske. 
Enligt 9 § i bosättningslagen kan beslutet inte överklagas.  
 
Beslutsunderlag 
Beslut om fördelning av anvisningar år 2022 till kommuner i Uppsala län. 
 
Ärendets behandling 
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-07 § 267 lämnade Ylva Lundin (SD) följande 
protokollsanteckning; 
 
Bakom den totalt intetsägande titeln ”kommuntal” döljer sig en för kommunens innevånare 
viktig information. För andra året i rad kommer Östhammars kommun att, efter Uppsala, 
tvångstilldelas flest nyanlända.  
År 2021 var antalet 47 individer och för 2022 blir det 33. Lägger man därtill självbosatta samt 
minst en anhöriginvandrad per tvångstilldelad nyanländ blir det uppenbart att kommunens 
prognostiserade befolkningsökning med 100 personer per år i stort sett kommer att bestå av 
utrikes födda. 
Bostadsanvisningslagen, som tvångstilldelningen baseras på, specificerar inte vilken typ av 
bostad som kommunen måste tillhandahålla; vi har sett allt från vinterbonade husvagnar 
(Staffanstorp) till inköp av tre bostadsrätter till en man med tre fruar och 18 barn (Nacka). 
Östhammars kommun har valt att ingå avtal med Östhammarshem om att låta de nyanlända få 
förtur i bostadskön, samt att efter ett år tilldela dem förstahandskontrakt med kommunal 
hyresgaranti.  
Förutom att kommunen ger andra länders medborgare förmåner som de egna 
kommuninnevånarna endast kan drömma om, betyder förtursordningen för så många 
nyanlända att få om inga av de som står i den ordinarie bostadskön kommer att kunna få något 
erbjudande om lägenhet det närmaste året. 
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Vi Sverigedemokrater anser att kommunen skulle satt upp ett mycket hårdare motstånd mot 
den stora tvångstilldelningen av nyanlända och, om detta ändå inte får gehör hos 
Migrationsverket, valt en enklare boendeform. Utgångspunkten bör vara att de som kommer 
hit från andra länder inte ska ges större förmåner än våra egna medborgare (och de som ska 
betala kalaset) kan komma i åtnjutande av. 
 
Protokollsanteckning 
Ylva Lundin (SD) lämnar samma protokollsanteckning som i kommunstyrelsens arbetsutskott 
2021-12-07 § 267. 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
Arbetsmarknadsenheten 
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 KS-2022-4 

§ 29. Anmälningsärenden från nämnder 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås ta del av informationspunkt a) och c). 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Protokoll eller övrig information från kommunens nämnder, inklusive gemensamma nämnder.   
 

a) Protokoll Överförmyndarnämnden 
Diarienummer: KS-2021-699 
Den 2 september 2021 inspekterade Länsstyrelsen överförmyndarnämnden i Uppsala län. 
Nämnden har tagit del av protokollet från inspektionen och beslutar att godkänna de åtgärder 
som föreslagits av förvaltningen som svar på Länsstyrelsens inspektionsprotokoll. 
 

b) Protokoll Räddningsnämnden 
Diarienummer: KS-2021-737 
Protokoll från Räddningsnämnden 2021-12-15, ärende som behandlades var 
Internkontrollplan för 2022.  
 

c) Protokollsutdrag från Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 
Beslut från Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 2021-12-20 § 115, avseende antagande 
av genomförandeplan för infrastruktursatsningar i Uppsala län 2022 med utblick till 2028 
 

d) Protokoll från Lokala säkerhetsnämnden 
Diarienummer: LSN-2021-17, KS-2021-59 
Beslut från Lokala säkerhetsnämnden 2021-12-16, avseende fastställande av verksamhetsplan 
2022 vid de kärntekniska anläggningarna i Forsmark, i Östhammars och Tierps kommuner. 
 

e) Protokoll IT-nämnden 
Diarienummer: KS-2021-274 



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-02-08  46 (52) 

Kommunstyrelsen 
 

Protokoll från IT-nämnden, ärenden som behandlades bland annat remissvar avseende 
Sveriges säkerhet - behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem och 
uppdaterad årsprognos 2021. 
 

Beslutsunderlag 
Handlingarna publiceras separat i arbetsrummet 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
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 KS-2022-4 

§ 30. Anmälningsärenden från bolag, stiftelser, etc. 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås ta del av informationspunkterna a) och b). 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Protokoll eller övrig information från kommunens bolag, stiftelser och andra organ där 
kommunen är representerad.  
 

a) Styrelsemöte Gästrike Vatten AB  
Diarienummer: KS-2021-670 
Protokoll från styrelsemöte 2021-12-09, ärenden som behandlades var bland annat, 
Verksamhetsplan inklusive intern- och investeringsbudget 2022 Gästrike Vatten AB. 
 

b) Styrelsemöte Östhammars Vatten AB  
Diarienummer: KS-2021-318 
Protokoll från styrelsemöte 2021-12-09, ärenden som behandlades var bland annat, Möjlig 
anslutning till vatten och avlopp i Östhammar kommun december 2021 och Verksamhetsplan 
inklusive intern- och investeringsbudget 2022 Östhammar Vatten AB. 
 

c) Styrelsemöte Hargs Hamn AB  
Diarienummer:  
Protokoll från styrelsemöte 2021-12-08, ärenden som behandlades var bland annat, 
Kajprojektet, ekonomirapport, budget 2022 och VD-rapport. 
 

d) Ny ordförande och vice ordförande till Alunda Utvecklingsgrupp 
 
Alunda Utvecklingsgrupp utsåg vid sammanträde den 6 december 2021 Stefan Pettersson till 
ny ordförande för Alunda Utvecklingsgrupp. Vid samma tillfälle utsågs Erik Ekström till vice 
ordförande för Alunda Utvecklingsgrupp. Ekström svarar även för attest och godkännande av 
fakturor och utlägg som rör Alunda Utvecklingsgrupp 
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Beslutsunderlag 
Handlingarna publiceras separat i arbetsrummet 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
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 KS-2022-4 

§ 31. Anmälningsärenden, domslut, rapporter med mera 
Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Beslut från olika organ, rapporter och skrivelser som anmäls till kommunstyrelsen som 
information.  
 

a) Dom avseende laglighetsprövning- Förvaltningsrätten  
Diarienummer: KS-2020-724 
Saken: Laglighetsprövning enligt kommunallagen (KL) avseende Kommunfullmäktiges 
beslut om att tillstyrka Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om anläggningar i 
ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och 
kärnavfall.  
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
 

b) Regeringsbeslut - Miljödepartementet beviljar tillstånd  
Diarienummer: KS-2015-5 
Miljödepartementet ger Svenskt kärnbränsle AB tillstånd enligt lagen (1984:3) om 
kärnteknisk verksamhet att inneha, bygga ut och fortsätta driva slutförvaret för låg- och 
medelaktivt avfall. Beslutet är kopplat till en rad villkor. 
 

c) Dom avseende laglighetsprövning- Förvaltningsrätten  
Diarienummer: KS-2021-276 
Kommunfullmäktige i Östhammars kommun (kommunen) beslutade den 
2 mars 2021 § 5 angående information om trygg och hållbar äldreomsorg. 
Ingemar Adén har överklagat beslutet.  

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
 

d) Aktuellt i slutförvarsfrågan  
Diarienummer: KS-2022-4 
Rapport för perioden 2021-11-30 till 2022-03-15. Rapporten omfattar av senaste nytt om 
slutförvarsansökningarna och övrig aktuell information.  
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Beslutsunderlag 
Handlingarna publiceras separat i arbetsrummet 
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 KS-2021-742 

§ 32. Korrigering av avfallstaxor 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att korrigera antagna reviderade avfallstaxor 
2022 enligt bilaga. Taxorna föreslås gälla retroaktivt från och med 2022-01-01. (Bilaga) 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunens renhållningsverksamhet finansieras av renhållningsavgifter. Renhållningsavgift 
åläggs samtliga fastighetsägare och verksamhetsutövare att betala. Kommunfullmäktige tar 
beslut om nya taxor och till grund för beslutet har tjänstemannaförslag med bilagor 
presenterats. Beslutet för avfallstaxa 2022 byggde på den förväntade kostnadsutvecklingen 
2022. 
Vid taxans tillämpning har några saker upptäckts som ger skäl att korrigera beslutet gällande 
avfallstaxa 2022. Det är dels några redaktionella förändringar på summor, men det är också 
två förändringar som är lite större. De förändringarna som är lite större kommer inte att vara 
en nyhet utan går tillbaka till den ordning som gällde 2021. 

1. Förändring av slamtaxan – en förändring gällande differentierade volymstorlekar för 
trekammarbrunnar blev felaktigt överfört även för minireningsverk, slutna tankar och 
fettavskiljare. Justering sker därför till en återgång för dessa typer av anläggningar till 
2021 års taxestruktur men med den uppräkning som stipulerats i avfallstaxa 2022. 

2. Avgifter för hämtning av säck. Det är en allmän arbetsmiljöanpassning att gå ifrån 
säckhämtning och därför är det olyckligt att nya säcktömningstaxor för verksamhet 
kommit in. Säckhämtning för verksamhet utgår helt. 

3. Korrigering av enstaka siffror som blivit fel i prissättningen i taxorna för 2022. 
 

Beslutsunderlag 
Avfallstaxor 2022  
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschef växande kommun Marie Berggren föredrar ärendet. 
 

Beslutet skickas till 
Remondis 
Recover 
Östhammar direkt 
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 KS-2021-705 

§ 33. Svar på motion från Lars O. Holmgren (BoA) avseende 
förslag till åtgärder för mer kvalitet och kontinuitet inom 
hemtjänsten 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen från Lars O. Holmgren 
(BoA) i sin helhet. 
 
Ärendebeskrivning  
Lars O. Holmgren (BoA) i yrkar i motion daterad 2021-10-31:  

• att minuttaxan inom hemtjänsten läggs ner. 
• att ett nytt enkelt rakt taxesystem införs för mindre behov av administration, d v s 

resurserna transformeras från administration till omsorg.  
• att verksamheten själva får välja fordon för att passa verksamhetens behov. 
• att kontinuiteten är viktig även för brukarna inom hemtjänsten som skall vårdas av max 

fem personer eller ett team per vecka. 
 

Ärendets behandling 
Motionen väcktes på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-09 § 175 och skickades till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
Beslutsunderlag  

• Motion  
• Svar på motion 

 
Beslutet skickas till 
Motionärer 
Webbredaktör för publicering på webbsida motioner 
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Rapport från Verksamhet Upphandling till KS 
Perioden 2021-10-18 t o m 2022-01-27 

Pågående upphandlingar och avrop över 100 000 kronor 
(FKU=förnyad konkurrensutsättning, DU=direktupphandling, DIS=dynamiskt 
inköpssystem) 

Bibliotekssystem 
Glasningsarbeten, ramavtal 
Containertrsp grovavfall från ÅVC till behandlingsanläggning 
Omhändertagande av farligt avfall 
Grus, sand, jord- och krossmaterial, ramavtal 
Stängselarbeten, ramavtal 
Fönsterputs och städ på höga höjder, ramavtal 
Hamnvärd till Öregrunds hamn 
Ny förskola Östhammar, Entreprenad 
Passersystem och larm 
Dataskyddsombud 
Försäkringsmäklare (sak- och egendomsförs) 
Glass 
GC-väg Kyrkogatan, Entreprenad 
Möbler till Frösans matsal 
Tillväxtgala 2022 
Parkeringsövervakning, ramavtal 
FKU Mifo Fas 2 - Fördjupad undersökning Alunda 
Avrop DIS lekplatser - Vallonskolan 
FKU Byte av apparatskåp och styr Skutan 
Tolktjänster 
Målningsarbeten, ramavtal 
FKU Takåtgärder Frösåkershallen 
Visselblåsarfunktion 
DIS Avrop Sjuksköterskor 

Överprövade upphandlingar 

Inga upphandlingar har överprövats under perioden. 

Genomförda upphandlingar 

Tilldelade och avbrutna upphandlingar under perioden framgår av bifogade dele-
gationslistor. 
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Branschdialog 
 
Under perioden har digitala dialogmöten hållits inför följande upphandlingar: 
 
Hamnvärd till Öregrunds hamn 
 
Genomförda och pågående aktiviteter  
 
Arbetet med att ta fram upphandlingsplan för 2022 slutfördes under oktober. På 
grund av bristande resurser hos såväl verksamhet upphandling som i andra verk-
samheter har vi inte kunnat resurssätta samtliga upphandlingar som verksamhet-
erna har behov av. 
 
Fem utbildningar för anställda har hållits under perioden. Tre avseende certifie-
rad beställare och två avseende direktupphandling. 
 
Medarbetare inom verksamhet Upphandling har deltagit tillsammans med bestäl-
lare från verksamheterna på uppstartsmöten inför avtalsstart och på uppfölj-
ningsmöten med leverantörer. 
 
Medarbetare inom verksamheten deltar kontinuerligt i webinar för att hålla sig 
uppdaterade. Under perioden har vi bl a deltagit i flera webinar angående håll-
barhet, aktuella rättsfall inom upphandlingsområdet  samt den nya upphandlings-
lagstiftningen som träder i kraft den 1 februari. 
 
Med anledning av den nya lagstiftningen har ett arbete med att uppdatera in-
köps- och upphandlingspolicyn inletts. Utöver de beslutade förändringarna före-
ligger en lagrådsremiss för ytterligare lagförändringar som väntas träda i kraft 1 
juli. Eftersom även dessa förändringar kräver förändringar i policyn inväntar vi 
beslut innan vi lägger fram förslag till ny policy. 
 
Planerade aktiviteter 
 
Utbildning av anställda för att bli certifierade beställare och utbildning i direkt-
upphandling kommer att genomföras vid ytterligare fyra tillfällen unders första 
halvåret. Intresset är fortsatt stort för certifierad beställare.  
 
Övrigt  
 
Personalsituationen har försämrats ytterligare under perioden. De två mest se-
niora upphandlarna har valt att säga upp sig. Situationen är nu mycket allvarlig 
då det dessutom har visat sig vara mycket svårt att rekrytera senior kompetens. 
 
Med anledning av den reducerade kapaciteten kommer vi endast kunna genom-
föra ett mycket begränsat antal av de upphandlingar kommunens verksamheter 
har behov av. Vi ser särskilda utmaningar med IT-relaterade upphandlingar då 
dessa kräver speciell kompetens som vi i dagsläget saknar samt entreprenadupp-
handlingar där kompetens kommer saknas inom kort. I dialog med beställare för-
söker vi hitta alternativa lösningar. 
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Arbetet med uppföljning av befintliga avtal och inköpsmönster får stå tillbaka 
med anledning av den ansträngda arbetssituationen. Vi kommer inte ha möjlig-
het att genomföra aktiviteter kopplade till den interna kontrollplanen. Vi ser över 
möjligheten att lägga den uppgiften på någon annan verksamhet. 
 
Antalet branschdialoger har minskat och kommer fortsättningsvis vara lågt med 
anledning av den rådande situationen. 
 
Vi kommer inte att ha möjlighet att genomföra anbudsskola för leverantörer. 
 
Vi kommer inte kunna tillhandahållen möjligheten att träffa en upphandlare för 
de leverantörer som så önskar. 
 
Fr o m den 10 oktober 2021 t o m slutet av maj tar vi emot en praktikant som 
studerar till offentlig upphandlare. Under perioden februari-maj kommer vi ta 
emot ytterligare en praktikant. 
 
Tobias Rudolphson 
Tf chef verksamhet Upphandling 
Sektor Verksamhetsstöd 
 
 
Bilagor 
Delegationsbeslut 16 oktober – 21 november 
Delegationsbeslut 22 november – 27 januari 

Bilaga KS § 7/2022
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Mervärdesverksamheten 
i Östhammars kommun 

Bilaga KS § 9/2022



 

 
osthammar.se 

 

Organisation 
Under 2021 har arbetet med de mervärden, som initierats i mervärdesavtalet mellan Östhammars 
kommun, Oskarshamns kommun och Svensk kärnbränslehantering, fortsatt. 

Östhammars kommun har organiserat arbetet med att genomföra mervärdesprojekt i ett programkontor 
bestående av: 

• Ulf Andersson, Sektorschef Sektor Samhälle   
• Elin Dahm, Verksamhetschef Attraktiv kommun 
• Marie Berggren, Verksamhetschef Växande kommun 

Sedan kommunförvaltningens omorganisation från 1 januari 2021rapporteras inte längre löpande 
arbetet med Mervärdesavtalet i Tillväxtberedningen. All rapportering sker istället numera direkt till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Efter beslut i Kommunstyrelsen i februari 2021 är det alltså arbetsutskottet som  

• bereder och godkänner mervärdesinsatser innan beslut om genomförande i styrgruppen,  
• får redovisning av genomförda insatser och anmäler dessa till kommunstyrelsen,  
• bereder, beslutar och får rapporter av förstudier 

Notera att det alltjämt är Styrgruppen för Mervärdesprogrammet som tar beslut om insatser inom 
ramen för avtalet. 

Den del i Mervärdesavtalet som pekar ut ”kommunal ersättning” är också den del som 
Programkontoret arbetar med. Andra insatser/projekt samordnas av programkontoret och dessa 
redovisar sina verksamheter separat. 

Programkontoret har regelbundet avstämning med SKB där alla insatser och förstudier gås igenom för 
att stämma av kostnader och skapade värden. 
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Aktiviteter 2021 
De mervärdesinsatser som programkontoret under året arbetat mest aktivt med inom den kommunala 
ersättningen, följer den inriktning som beslutades av styrgruppen i samband med att avtalets första 
period (Period 1) förlängdes hösten 2018. 

Enligt detta beslut gavs Östhammars  kommun uppdraget att genomföra två insatser. Den ena med 
fokus på Näringslivsutveckling och den andra med fokus Kompetens- och bostadsförsörjning. 
Beslutet omfattade en ram om ca 6 mkr från 2019 till halvårsskiftet 2020 (då beslut om period två 
bedömdes vara fattat). 

Den då givna resursramen har – som tidigare redovisats – varit den som programkontoret har haft att 
förhålla sig till sedan dess. Samtidigt har förutsättningarna för insatsers genomförande kraftigt 
förändrat under dessa senaste år till följd av pandemin.  

Detta medförde bl.a. att resurser som var planerade att användas för ”Nyföretagande och 
affärscoachning” respektive ”Samverkan med akademin” omfördelades till att möta riktade insatser till 
näringslivet i coronapandemins spår. Det handlade bl.a. om förstärkt stöd av rådgivning och 
kommunikation. Konkret har det bl.a. betytt att vi skapat webbsändningar för att nå ut till det lokala 
näringslivet, nyhetsbrev och annonsering kopplat till det kompletterande rådgivningsstöd som 
erbjudits via SKB Näringslivsutveckling AB.  

Utöver detta har arbetet med att skapa en god planberedskap och en robust organisation för att stärka 
bostadsutveckling fortsatt, som en förlängning av det projekt som initierades 2016 under rubriken 
”Stärkt lokal attraktionskraft”. Det som åstadkommits genom den här resursförstärkningen är att 
kommunen bemannat en tjänst som mark- och exploateringssamordnare. Den viktigaste vinsten med 
detta är dels att vi etablerat relationer med fastighetsägare och fastighetsutvecklare, dels att vi 
bemannat upp och driva det VA-strategiarbete, som utgör förutsättning för fortsatt bostadsutveckling. 

Inom ramen för den kommunala ersättningen har personalkostnader tagits, samt kostnader för arbetet 
med kommunens Tillväxtstrategi (se nedan) legat. 
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Tillväxtstrategi 
Kommunens Tillväxtstrategi har fastställts av Kommunfullmäktige 2015 och den har tagits fram av 
kommunen i nära samarbete med näringsliv, föreningsliv och civilsamhället. 

Strategin utgör handlingsplan och vägledning för både kommunens och andra aktörers 
samhällsutvecklingsarbete. 

Under 2021 har arbetet varit fokuserat på att med samma breda anslag arbeta fram och besluta om en 
ny strategi och (därtill) en ny vision för kommunens samhällsutveckling.  

Avsikten med den andra versionen av  Tillväxtstrategin är även att målsättningen och (framför allt) 
handlingsplanen utgör utgångspunkt för framtida utvecklingsinsatser i kommunen – inte minst kopplat 
till en period 2 inom Mervärdesavtalet. 

Tillsammans med andra strategiska dokument, som t.ex. översiktsplanen och kommunens långsiktiga 
ekonomiska plan utgör Tillväxtstrategin den viktigaste styråran för kommunens utveckling de 
närmaste 10-15 åren. Tillväxtstrategin pekar också ut den känsla vi som idag bor i Östhammars 
kommun ska kunna känna 2035. Vår vision för Östhammars kommun. 

En avgörande framgångsfaktor för ett väl fungerande samhällsutvecklingsarbete är en bred förankring. 
Detta bygger också in värdefull kunskap och skapar nödvändiga förutsättningar för genomförande. 
Därför har ett flertal konsultledda workshops genomförts under 2021. 
 
 

Föreningslyftet 
Redovisas separat 

 

Lyftet Storbrunn 
Redovisas separat 
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Kostnader och ekonomi 
Budgetutrymmet för den Kommunala ersättningen är – enligt avtalet - kkr 1.500 årligen.  
Den totala ramen för området ”Förlängning av vissa mervärdesinsatser var enligt beslutet 2018 totalt 
kkr 6.000 för åren 2019 och halva 2020. Som framgår av nedanstående sammanställning har resurser 
sparats för tidigare år för att inte verksamheten helt ska avstanna under den utdragna 
prövningsprocessen som alltså förhindrat styrgruppen för att fatta beslut om nya insatser.  

Kommunen har hållit sig inom budgetramen och har dessutom överfört delar av resurserna till 
kommande år.  

 

 

 

Totalt (inklusive beslutade insatser för SKB Näringslivsutveckling och Föreningslyftet/Lyftet 
Storbrunn) är parterna i avtalet överens om att värden motsvarande ca 4,0 mkr skapats för Östhammars 
kommun (totalt under perioden 2010 – 2021 skapade värden om ca 153 mkr). 

 

Projekt Namn Ingående saldo (tkr) Årets intäkter (tkr) Årets kostnader (tkr) Utgående saldo (tkr)
- Mervärdesadministration -986 -1 500 1 039 -1 446

4221 Föreningslyftet -725 -500 646 -580
4227 Livsmiljö -841 0 192 -649
4228 Näringslivsutvecking -771 0 4 -767
4229 Näringslivsutvecking 0 0 0 0
4230 Näringslivsutvecking -485 0 0 -485
4232 Mötesplats Storbrunn -29 -500 175 -354
4233 Livsmiljö -48 -93 141 0
4234 Livsmiljö -500 0 0 -500

Summa -4 384 -2 593 2 197 -4 780

Projekt Namn Största kostnadsposterna (tkr)
- Mervärdesadministration Personalkostnader 559

Konsultarvoden Tillväxtstrategi 146
Överföring till Projekt 4233 93

4221 Föreningslyftet Alunda Innebandy 150
Hargshamns Folkets Hus 90
RSMH Vallonerna 88

4227 Livsmiljö Personalkostnad mark- och exploatering 97
Projekt Alunda (förstudie) 63
Juridisk konsultation 27

4228 Näringslivsutveckling Evenemangskalender 4

4230 Näringslivsutveckling Florabuketten Lotta AB  0,4

4232 Mötesplats Storbrunn PNP Ljud & Ljus AB 40
Teater Aros 20
Opera på Österbybruk 20
Hannah Lindqvist Kinrade 20
Östhammars Litteraturförening 20

4233 Livsmiljö Webbsändningar, Nyhetsbrev mm 141

För 2022 har Styrgruppen fattat beslut 
om att – i väntan på ett beslut om 
period två – förlänga insatserna: 

• SKB Näringslivsutveckling 
• Föreningslyftet / Storbrunn 
• Kommunala ersättningen  

 

Bilaga KS § 9/2022



 

 
osthammar.se 

 

Plan för 2022 och framåt 
I och med regeringens tillåtlighetsbeslut, som meddelades 27 januari 2022, kommer avtalet gå in i 
period två. 

Beslut om detta fattas vid styrgruppens möte 7 februari 2022. 

I samband med detta kommer särskilt fokus läggas på att samla erfarenheter från avtalets första period 
och fastställa ingångsvärden för period 2. Utgångspunkten för detta arbete är dels avtalets intention 
och innehåll, dels fattade beslut under perioden 2010-2021,  

Under 2021 fattades också beslut om inriktning för de insatser som kan komma att bli aktuella under 
avtalets andra period (”Inriktningsdokument för period 2 av Mervärdesavtalet, 2020-01-22”). Några av 
iakttagelserna – förutom det fortsatta arbetet med länsväg 288 - i det dokumentet är bl.a. att 

• Lager/e-handel: Utreds vidare  
• Entreprenörscentral: Värt trycka på behovet/möjligheten relaterat till SKB:s investeringar.  
• VA-försörjning: Avgörande tillväxtförutsättning. Lägesuppdatering (planer, projekt, 

kostnader) under h1 2021.  
• Elförsörjning: Behöver utredas närmare med hänsyn till framtida behov (utbyggnad av 

bostäder o verksamheter, elektrifiering av vägtrafik etc) samt elnätetens kapacitet (Vattenfall 
elnät, Björklinge energi). 

• Bredband: Lägesuppdatering gällande kapacitet och täckning.  
• Hargshamn: Utbyggnadsplaner 
• Särskilda satsningar inom energiområdet (vätgas, datahallar, ammoniak..): Sondera business 

case internt inom koncernen.  
• Ersättning till kommunen: 10 år enligt avtal. Förlängt 2020-2022. Kommunen ser fortsatta 

behov under period 2.  
• Planläget: Lägesuppdatering. 
• Föreningslivet/-lyftet: Skulle må bra av en tydligare struktur och strategi för hur medlen 

tilldelas – jmf Oskarshamn.  
• Livsmiljö/boende: Kommunen intresserad av att initiera två nya projekt med bäring på 

bostadsutveckling och inflyttning i orterna Alunda och Österbybruk (där VA-läget är mindre 
bekymmersamt efter pågående åtgärder). 1) Tillväxtstrateg för specifika insatser i Alunda 
(utbyggnadsplanering) under tre år 2) Projektledare för specifika insatser (stärkt 
attraktion/varumärke) i Österbybruk under tre år  
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Innan nya och kompletterande insatser definieras och beslutas av styrgruppen för mervärdesavtalet är 
det programkontorets avsikt att fortsätta arbetet med avtalet inom beslutade ekonomiska ramar och 
med följande inriktning: 

Attraktiviteten är en avgörande framgångsfaktor för god tillväxt och – i förlängningen – goda 
förutsättningar att kompetensförsörja offentliga och privata verksamheter.  
Planen för attraktivitetsarbete och målen kopplade till detta är delvis beskrivna i kommunens 
Tillväxtstrategi. En del i detta är att stärka kommunikationer, tillvarata digitaliseringens möjligheter 
samt att den lokala servicen uppfattas som både tillgänglig och inbjudande för nuvarande och framtida 
kommunmedborgare. Att göra detta samtidigt som kommunen behöver se över och prioritera i sitt 
fastighets- och anläggningsutbud kräver såväl nära samverkan och dialog med kommunmedborgare 
och väl underbyggda analyser och beslutsunderlag. Kommunstyrelsen ställer sig bakom att resurser 
från den kommunala ersättningen och tidigare beviljade (ej ännu utnyttjade) insatser används att stärka 
kapaciteten i dessa delar, såsom t.ex. konsultstöd, personal och/eller förstudier. 

Konkret innebär detta att ovanstående delprojekt 4227 (Livsmiljö), 4228 (Näringslivsutveckling), 
4230 (Näringslivsutveckling), 4234 (Livsmiljö) samt den kommunala ersättningen fortsatt används för 
att stärka utveckling av kommunen med avseende på attraktivitet och förutsättningar för tillväxt 
utifrån behov som identifieras och som stöttar inriktningen av Mervärdesinsatser under period två.  

Detta leder bl.a. till att (1) programkontoret föreslås förstärkas med en resursperson för att bl.a. 
stärka kapaciteten att genomföra insatserna inom ramen för Tillväxtstrategin. Profilen på den personen 
är en projektledare inom samhällsutveckling med kommunikativ kompetens (medborgardialog och 
delaktighet är centrala delar i vårt samhällsbygge).  

Det leder också till att programkontoret föreslås (2) avsätta resurser för att stärka bilden av 
Östhammars kommun som en attraktiv plats att bo och verka i. Detta arbete planeras att utföras i 
nära samarbete med det omgivande samhället i allmänhet och de större arbetsgivarna i synnerhet. 

(3) Utvecklingen i Alunda har en särskilt fokus i och med de unika förutsättningarna för tillväxt där. 
Därför är det också programkontorets förslag att resurser även används för att tillvarata dessa 
möjligheter. Konkret kan detta bl.a. handla om konsultstöd, produktion av material för 
delaktighetsinsatser och/eller förstudier.  

Även satsningen på ett (4) attraktivt Öregrund faller inom ramen för de attraktivitets och 
tillväxtskapande insatserna som föreslås. Även här kan det bl.a. handla om konsultinsatser, produktion 
av material för delaktighetsinsatser och/eller förstudier. 
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Övervakningstider för överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276), stöd 
till leverantör av trafikövervakningstjänster. 

Koderna i enlighet med bilaga 1, slag av överträdelse, tillhörande Transportstyrelsens 
föreskrift 2012:115 om meddelande om parkeringsanmärkning mm. 

Dock har kod nr 37 utgått då Östhammars kommun fn inte har datumparkering. 

Stannat eller parkerat fordon (1 min övervakningstid) 

01 på allmän plats inom tättbebyggt område som är terräng (3 kap.48 §) 

02 på gång- eller cykelbana (3 kap.48 §) 

03 mot färdriktningen (3kap.52 §) 

04 på eller inom ett avstånd av 10 m före ett övergångsställe, en cykelpassage eller en 
cykelöverfart (3 kap. 53 §) 

05 i en vägkorsning eller inom 10 m från korsande körbanas närmaste ytterkant (3 kap. 53 §) 

06 i ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m.fl (3 kap. 53 §) 

07 för annat ändamål än på- och avstigning på hållplats, ändamålsplats eller laddplats (3 kap. 
54 §) 

08 för annat ändamål än på- och avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller visst 
fordonskap (3 kap. 54 §) 

09 enligt antecknad överträdelse 

Parkerat fordon (6 min övervakningstid) 

20 med något hjul utanför en uppställningsplats eller annan markering (3 kap. 49 §) 

21 längre tid än 24 h i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag (3 kap. 49 a §) 
(OBS, 24 h 30 min övervakningstid) I vår kommun är det väl ingen skillnad på vardagar och 
sön- och helgdagar ?? 

22 utan giltig parkeringsbiljett eller motsvarande är synlig och läsbar (3 kap. 49 a §) 

23 utan att tiden på parkeringsskiva eller motsvarande har ställts in enligt 3 kap. 49 a § eller 
utan att angivelsen är synlig och läsbar (3 kap. 49 a §) 

24 framför infart till fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastigheten väsentligen 
försvåras (3 kap. 55 §) 

25 på en huvudled (3 kap. 55 §) 

26 på en gågata eller i ett gångfartsområde (8 kap. 1§) 

27 enligt antecknad överträdelse 
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Överträdelse av särskilda trafikregler i lokala trafikföreskrifter eller föreskrifter enligt 10 

kap 14 § trafikförordningen (1998:1276) 

Stannat eller parkerat fordon (1 minuts övervakningstid) 

30 inom område där fordon inte får stannas eller parkeras 

31 på plats där fordon inte får stannas eller parkeras 

33 enligt antecknad överträdelse 

Parkerat fordon (6 minuters övervakningstid) 

34 inom område där fordon inte får parkeras 

35 på plats där fordon inte får parkeras 

37 på fel sida om vägen enligt bestämmelser om datumparkering (utgå eftersom vi inte har 
datumparkering någonstans i kommunen ?) 

38 längre tid än tillåten 

39 utan att visa att avgift eller motsvarande är betald 

41 utan att parkeringsskiva eller motsvarande har använts 

42 enligt antecknad överträdelse 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Regeringen 
 

 
 
 
 
 

Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 
2022-2033, remiss, dnr I2021/02884     
 
Östhammars kommun har mottagit regeringens remiss gällande rubricerade 
ärende och avger följande yttrande: 
 
Kommunstyrelsen i Östhammars kommun skickade redan 2017-10-31 ett sär-
skilt yttrande gällande föregående planperiod för nationella planen 2019-2028. 
Yttrande lyfte den unika frågan om slutförvar av radioaktivt avfall som planera-
des i Östhammars kommun. 
 
Den skrivelsen lyfte tre projekt som kommunen ansåg var angelägna för att 
kunna möta upp infrastrukturbehov till slutförvarsfrågan: 
 

 Färdigställandet av länsväg 288 
 Genomförandet av farledsfördjupningen till Hargshamn 
 Åtgärder längs med Riksväg 76 för att säkerställa godsstråket mellan 

Hallstavik och Gävle. 

Sedan denna särskilda fråga skrevs in till regeringen har mycket klarlagts av de 
osäkerheter som fanns då och som nu tydliggör vikten av ett ökat statligt engage-
mang och ansvarstagande för den nationella infrastrukturen i vår kommun:  
 
 Farledsfördjupningen till Hargshamns hamn färdigställdes 2020 och hamnens 

betydelse som införselhamn till och från mellansverige har stärkts för högre 
tonnage och är därmed en större möjliggörare för omläggning från väg- till 
sjötrafik. 

 Huvudförhandling gällande tillåtlighetsprövning enligt miljöbalken för en ut-
byggnad av ett slutförvar för låg- och medelaktivt radioaktivt avfall har ge-
nomförts av mark- och miljödomstolen 2020, frågan om tillstånd enligt kärn-
tekniklagen har även prövats av Strålsäkerhetsmyndigheten och regeringen 
fattade ett positivt tillåtlighetsbeslut den 20 december 2021. 

 Huvudförhandling gällande tillåtlighetsprövning enligt miljöbalken av slut-
förvar av använt kärnbränsle har genomförts av mark- och miljödomstolen 
2018, frågan om tillstånd enligt kärntekniklagen har även prövats av Strålsä-
kerhetsmyndigheten. Regeringen har uttalat att man anser sig beredd att fatta 
beslut i tillåtligheten 27 januari 2022. 
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Parallellt med beslut i slutförvarsfrågorna planerar Vattenfall och SAS en pi-
lotanläggning för demonstration och produktion av flygbränsle med ökad andel 
förnybar bränsle i anslutning till Forsmark. Ett viktigt projekt för att stötta Sveri-
ges klimatmål och som behöver bra infrastruktur för att locka kompetent perso-
nal. https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/vagen-mot-ett-fossilfritt-
liv/minska-industrins-koldioxidutslapp/elektrobransle-for-flyget 
 
 
Nationella planens industriella satsning och ökade fokus på näringslivets förut-
sättningar, dels genom en industripott för järnväg och dels en särskild satsning 
på Västerbottens och Norrbottens industriella utveckling, är viktiga och kommer 
förutom innovation innebära ökade transportbehov av gods och människor. 
Östhammars kommun konstaterar dels  

 att det finns en vilja hos Trafikverket att bidra till att industrietableringar 
kommer till stånd även utanför storstadsregionerna,  

 att man vill bidra till att underlätta kompetensförsörjning,  
 att Trafikverket stöttar gröna innovationer samt  
 att man med utgångspunkt i dessa kriterier kan tänka sig att tillföra och 

finansiera ett helt nytt projekt i nationella planen med ny förbifart E4 vid 
Skellefteå. 

  
I Östhammars kommun finns idag Forsmarks kärnkraftverk med tre reaktorer i 
drift. En högteknologisk verksamhet som har ett mycket stort behov av kvalifi-
cerad specialistkompetens i verksamheten, men som också har årliga revisioner 
med flera hundra underleverantörer och hantverkare på området under flera må-
nader. Forsmark är utsett som riksintresse för energiproduktion och det är rimligt 
att anta att användningen för energiproduktion i någon form kommer att finnas 
här lång tid framöver likväl som behovet av arbetskraft. 
 
Östhammars kommun står inför en mycket stor samhällsutmaning, nämligen att 
ta ansvar för och härbärgera slutförvar för radioaktivt avfall, en nationell angelä-
genhet som har tagit mer än 30 år att planera för kraftbolagen, myndigheter och 
regering. Kommunerna Östhammar och Oskarshamn har bidragit med kompe-
tens om lokalsamhällets frågor och synpunkter och samhällets medverkan i 
dessa oerhört komplexa frågor. Det som är helt avgörande för en säker hantering 
av radioaktivt avfall är, förutom långsiktig säkerhet och miljöhänsyn, också 
människorna som ska hantera avfallet. Det behöver finnas kompetens och ser-
vice i närområdet under lång tid, mer än 70 års säkrad drift för att genomföra 
dessa industriprojekt för Sverige. Även att bygga själva förvaret kommer att un-
der en 10-års-period kräva betydande mängder av arbetskraft inom bygg- och 
anläggning. 
 
Näringslivspotten 

Den absolut viktigaste ingrediensen för kompetensförsörjning är att så snabbt 
som möjligt kunna färdas mellan arbetsplatsen och hemmet och där länsväg 288 
är Östhammars kommuns viktigaste transportled när det gäller pendling. Öst-

hammars kommun har således en av Sveriges största miljö- och industriprojekt 

på ingående men ingen järnväg som kan berikas med näringslivspotten för att 
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stötta detta. Det är därför angeläget att näringslivspotten breddas att omfatta 
även vägsatsningar. 
 
Länsväg 288 

Länsväg 288 har planerats i sin helhet sedan 2002 mellan Uppsala och Börstil, 
den har delats upp i etapper men är idag, 2022, inte genomförd i sin helhet som 
en mötesfri 100 km/h väg. Kostnadsfördyringarna för delsträckan ligger i paritet 
med helt nya vägprojekt, 50 % eller mer. Något som länet men framför allt kom-
munen själv förväntas ta en mycket stor del av. Länsväg 288 bidrar till ökade 
möjligheter för pendling men också till ökad tillgänglighet till besöksmålet Upp-
landskusten och hela skärgården som ligger i Östhammars kommun. Östham-
mars kommun ökar flerfalt under sommarhalvåret och turismen är utöver energi- 
och tillverkningsindustrin ett av de viktigaste segmenten i näringslivet i kommu-
nen. 
 
Den nationella planens prioritering, inte länsplanen 

Östhammars kommun har mycket tydligt beskrivit i sin motivtext till sitt tillåt-
lighetsbeslut för slutförvaren att samhällets uppbyggnad är en utmaning vid 
dessa etableringar och anser att det är ett statligt ansvar att tillse att transportin-

frastrukturen möter upp mot detta nationella ansvarstagande. Det ska inte länets 
övriga kommuner behöva göra i en länstransportplan, då denna etablering, av na-
turliga skäl, ligger i utkanten av länet och inte berörs av transittrafik till nytta 
och gagn för övriga kommuner. Däremot har staten, näringslivet och alla med-
borgare i landet nytta av en kommun som tar ansvar för en etablering av slutför-
var för Sveriges radioaktiva avfall. Vi är en del av utvecklingskraften i hela lan-
det. 
 
Det är Östhammars kommuns ståndpunkt att Trafikverket ska stå kostnaden i sin 
helhet för den sista sträckan av länsväg 288, en kostnad på ca 550 miljoner kro-
nor. Att jämföra med förbifart Skellefteå som beräknats till 1429 miljoner kro-
nor. Det kan göras som ett åtagande i nationell plan alternativt som ett objekts-
specifikt tillskott till länstransportplanen för Uppsala län.  
 
Pilotkommun för elektrifiering 

Med etableringen av slutförvaren för radioaktivt avfall kommer också betydelsen 
av farledfördjupningen i Hargshamns hamn bli tydlig. Den kommer att fungera 
som införselhamn för mycket av de in- och uttransporter av material som behövs 
för att genomföra deponeringen av kapslar nere i berget i Forsmark. Därifrån 
kommer godset att gå via väg 76 mellan Hargshamn och Forsmark. Längs väg 
76 går också mycket godstransporter mellan Stockholms län och Gävleborgs län, 
framför allt timmer, men 76:an kommer också bli aktuell för transport av det al-
ternativa flygbränslet från pilotanläggningen. Östhammar kommun ställer sig 
inte främmande att ställa upp som pilot-el-anläggning på riksväg 76, på motsva-
rande sätt som Halmstadssträckan, då det finns såväl elproduktion i anslutning 
till vägen och ett 70-årsperspektiv på trafikeringen med gods.  
 

Hargshamnsbanan 
Farledfördjupningen möjliggör också ökade omlastningar och transporter på 
järnväg. I anslutning till Hargshamns hamn finns en järnväg för godstrafik som 
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ansluter till stambanan i Örbyhus. Järnvägen har betydelse för den järnmalms-
fyndighet som finns i Dannemora och som det nu finns intressenter för att ut-
veckla till gruvdrift igen. Hargshamns hamn har under århundraden fungerat, 
och kan även fortsättningsvis fungera, som utförselhamn för denna malm. Det är 
angeläget att Hargshamnsbanan betraktas som en viktig bana för näringslivet, 
men även en viktig bana ur ett civilförsvarsperspektiv och får den rustning som 
banan kräver för att fungera och utvecklas. 

Övriga synpunkter på planens innehåll: 

Det är oroväckande att så mycket av resurserna för infrastrukturen redan är in-
tecknade för den kommande planperioden. Den effekt vi ser av långa processer 
och kostnadsfördyringar i våra egna projekt leder till att projekten riskerar att 
rinna ut i sanden. Östhammars kommun anser ur det perspektivet att det är lämp-
ligare att låta byggnationen av stambanorna ligga utanför den nationella planen 
och ha egen budget gällande investering. När de väl är byggda är det självklart 
att de ska in i nationella planen för det framtida underhållet. 

Länsplanerna måste också kunna få möjlighet att föra över medel till nästkom-
mande perioder om inte en upparbetning skett under planperioden. Med en åter-
betalningsrisk eller reducering av tilldelade medel ökar risken för planerade pro-
jekt att inte kunna genomföras i enlighet med den samplanering av samhällen 
som infrastrukturutveckling bygger på, där den sista sträckan på länsväg 288 är 
ett praktexempel. 

Att göra särskilda satsningar på exempelvis trafiksäkerhet och cykelpotter är 
mycket bra, men det är angeläget att de går att samplanera med andra åtgärder 
och inte tas i ett särskilt sammanhang.  

Östhammars kommun vill också trycka särskilt på den oroväckande utveckl-
ingen i nationella planen gällande fyra spår Uppsala – Stockholm. Fyra spår på 
Ostkustbanan söder om Uppsala behöver tidigareläggas för att Ostkuststråket ska 
klara ett ökande kapacitetsbehov. Stråket är viktigt för hela Sverige och Östham-
mars kommun och behöver en tydligare och snabbare utbyggnad än föreliggande 
förslag. Det är angeläget att framhålla att även en kommun som Östhammar har 
ett stort beroende av väl fungerande transporter till och från storstadsregionen 
och till Arlanda. Stockholm/Uppsala/Arlanda är en internationell arena med 
mässor, konferenser och utbildningar som utvecklar människor och näringsliv.  

I en framtid ser Östhammars kommun att det är nödvändigt att titta mer på sjö-
vägarnas kapacitet och möjlighet för persontransporter, tex som ett forsknings- 
och utvecklingsområde inför nationell plan 2026-2037. 

Därtill tycker även Östhammars kommun att bygdevägar är en intressant lösning 
som gärna kan appliceras även i andra delar än i område mellersta Sverige. 
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1 (6) 

Sektor samhälle, Attraktiv kommun 
Sektor bildning, Östhammars kukturskola 

Remissyttrande på förslag till Region Uppsalas kulturplan 
2023–2026 

Östhammars kommun har tagit del av förslag till Region Uppsalas kulturplan 2023–

2026. Vi kan konstatera att de övergripande målen och prioriteringarna i planen på 

det stora hela är angelägna och bra, och att de i det väsentligaste fångar in de 

utmaningar som regionen står inför på kulturområdet under planperioden. 

Kommunen har dock synpunkter kring remissprocessen, planens form samt en del 

detaljer i innehållet. 

Remissprocess 
Remisstiden för planen är kort och ligger därtill under en period med uppehåll i den 

kommunala politiska verksamheten. Östhammars kommun har som ambition att ge 

Region Uppsala ett remissyttrande som är politiskt förankrat i berörda nämnder 

(kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden) och 

beslutas av kommunstyrelsen. Med den här remisstiden har det tyvärr inte varit 

möjligt. Det vore önskvärt att nästa regionala kulturplan ges en mer generös 

samrådsprocess, liknande den som föregick antagandet av den gällande regionala 

utvecklingsstrategin. Östhammars kommun skulle även gärna se att Regionens 

kulturnämnd presenterade en samrådsredogörelse i samband med antagandet av den 

Regionala kulturplanen.  

Form 
Det är positivt att planen har koncentrerats ner till ungefär hälften av den text som 

använts i tidigare regionala kulturplaner och att den jämfört med sina föregångare 

inte utgår i lika stor utsträckning från Region Uppsalas interna logik utan istället 
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beskriver kulturlivet i kommunen på ett mer sammanhållet sätt. Till skillnad från 

Region Uppsalas tidigare kulturplaner är dock föreliggande förslag förhållandevis 

vagt när det gäller konkreta åtaganden, prioriteringar och satsningar under perioden. 

Avsnittet Region Uppsala vill (s 12-14) är överskådligt och fungerar bra som en 

övergripande sammanfattning, men när de olika områdena sedan beskrivs mer 

ingående saknas i flera fall en tillfredsställande konkret beskrivning av vad regionen 

vill eller ämnar åstadkomma under planperioden. Återkommande beskriver planen 

vad som kan göras inom olika områden, vilket blir svårt att ha synpunkter kring. Med 

det sagt ser Östhammars kommun även mycket positivt på ambitionen att hålla 

planeringen flexibel och lämna utrymme för ett kreativt flöde av idéer och 

meningsutbyten även under planperioden, så som anges i introduktionens fjärde 

stycke. 

Konstarterna (s 13) 
KKN, sista målambitionen. Inkludera kulturskolorna som samverkanspart.  

Regeringen har tillsatt en utredning (nov 2021) för att ta fram en nationell strategi för 

utveckling av KKN. I den strategin finns kulturskolorna inkluderade som en viktig 

aktör. Regionens kulturplan bör därför också inkludera kulturskolorna som 

samverkanspart.   

 
Platsen (s 14) 
Här finns ett mål att undersöka möjligheten att etablera en nod för samtida cirkus i 

länet. Det anser Östhammars kulturskola är bra, men varför finns inte ambitionen att 

undersöka möjligheten att etablera en nod för filmskapande i länet? Länets samtliga 

kulturskolor och Region Uppsala deltar i ett filmprojekt i syfte att utveckla film som 

ämne på kulturskolorna men också som konstart i länet. Vad gäller nycirkus är det 

bara en kulturskola som erbjuder det medan samtliga ser ett behov av film och 

arbetar med att bygga upp en länsövergripande samverkansstruktur. Östhammars 

kulturskola förordar att det även ska finnas en ambition att skapa en filmnod.  
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Samverkan och samordna (s 17) 
Stycket om kulturskolorna kan bli skarpare och tydligare. Stycket borde ges det 

utrymme och den tyngd som kulturskolorna i länet har med tanke på alla de barn som 

nås.  

Samtliga kommuner i länet tillhandahåller kulturskolor. Ett par utmaningar är 

exempelvis: Några kulturskolor ligger i storstad eller har storstadskaraktär medan 

andra verkar i glesbygdskommuner. Ekonomiska anslag, lokaltillgångar och antal 

personal skiljer sig åt.  

Samverkan inom filmområdet görs inte med Östhammars kommun utan det är ett 

samverkansprojekt mellan samtliga kommuner och Region Uppsala. Det finns också 

en samverkan mellan Uppsala län och Västmanland län kring film liksom med det 

nationella nätverket för film. Den gemensamma satsningen är jätteviktig! Ett av 

målen med samverkan är att se om det går att skapa en regional samverkansmodell i 

ämnet film vilket också skulle kunna benämnas som att skapa en regional kulturskola 

i ämnet film. Faller det väl ut skulle det också kunna tillämpas på andra ämnen som 

dans, teater, nycirkus mm vilket skulle bidra till att samtliga kulturskolor kan få en 

bredd och en spets som man inte enskilt klarar av.     

 

Film och digitalt berättande (s 19) 
Östhammar kulturskola önskar en tydligare formulering kring tredje stycket och som 

refererar till filmprojektet Popcorn. Om stycket syftar till Popcorn bör Popcorn som 

projektnamn stå med i någon mening. Då projektet är ett samverkansprojekt mellan 

samtliga kulturskolor och Region Uppsala bör projektets syfte och målsättning var 

det som lyfts fram i enlighet med vårt samarbetsavtal.  

   

Filmprojektet Popcorns syfte är att ta fram en samverkansmodell som kan användas i 

ämnet film men även användas för andra ämnen vilket möjliggör att kulturskolorna 

kan samverka kring fler ämnen än just film. Filmprojektet involverar också 
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professionella filmarbetare och aktörer samt andra regioner och nationella nätverk 

vilket gör att samarbetet är betydligt mer omfattande än att det bara är pedagogiskt.   

 

Effektmål för projektet Popcorn är att samtliga åtta kulturskolor:  

 

 Breddar och utvecklar sitt utbud. 

 Erbjuder en väl fungerande och kvalitativ filmverksamhet. 

 Samverkar kring filmpedagoger/ filmararbetare som kan arbeta på samtliga 

kulturskolor.  

 Samverkan kring inköp av teknisk utrustning.  

 Samarbetar med professionella filmarbetare kring pedagogik, genom projekt, 

mentorskap, coachning, kompetensutveckling m.m. i syfte att skapa möten 

och utbyten mellan elever, pedagoger och de professionella. 

 Når nya målgrupper med fokus på de med funktionsnedsättningar, de i 

socioekonomiskt utsatta områden och glesbygdsområden i syfte att nå hela 

länet på ett likvärdigt sätt. 

 Hittar former för utbyten mellan kulturskolornas filmelever i regionen genom 

t.ex. digitala lektioner/forum, hemsida, fysiska möten som lovverksamheter, 

filmfestival mm.  

 

Sista meningen är inte något filmprojektet formulerat som syfte eller mål varför det 

inte ska skrivas så att det kan uppfattas som det. Meningen är det inget fel på men det 

är inte något som finns i Popcorn. Det bör vara fristående. 

Gestaltad livsmiljö (s 21) 
Tillämpning av det nationella målet för gestaltad livsmiljö är en angelägen fråga för 

alla kommuner, inte minst de som befinner sig i tillväxtområden så som kommunerna 

i vår region. Det är mycket bra att området lyfts fram i den regionala kulturplanen 

men formuleringarna kring vad det innebär är vaga.  
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Första prioritet borde rimligtvis vara att målen för gestaltad livsmiljö genomsyrar den 

regionala samhällsplaneringen och att perspektivet är en viktig framgångsfaktor för 

det regionala utvecklingsarbetet. När den ambitionen finns och är formulerad kan 

regionen med trovärdighet vara en samlad resurs som verkar för att bredda länets 

kompetenser inom gestaltad livsmiljö. 

Kultur och hälsa (s 23) 
Avsnittet om kultur och hälsa sticker ut som särskilt bra i planen, med tre tydliga 

inriktningar som känns väldigt relevanta.  

Kultur i ett hälsofrämjande perspektiv är ett område Östhammars kommun ser 

rymmer stor potential såväl i utvecklingen av attraktiva och hållbara 

vårdverksamheter som i folkhälsofrämjande arbete. Särskilt intressant är tanken om 

att samarbeta med Uppsala folkhögskola i frågorna, något som i förlängningen 

kanske kunde utvecklas till att omfatta andra delar av utbildningsväsendet.    

Konstpedagogik i vårdmiljöer kopplat till offentlig konst är också mycket intressant. 

Det är ett område där regionen har bra förutsättningar att skapa verksamhetsmodeller 

som kanske även kan vara intressanta att använda sig av i kommunal verksamhet. 

Kulturarv och kulturmiljöer (s 24) 
Det är mycket bra att kulturarvet lyfts fram i planen och att Region Uppsala vill 

tydliggöra dess betydelse i den regionala utvecklingen. Kulturarv och särskilt 

kulturmiljö är en oerhört angelägen fråga för Östhammars kommun, som har ett stort 

och varierat bestånd av höga kulturvärden i den byggda och brukade miljön. 

Förvaltandet av dessa värden är en stor utmaning men också en tillgång. Ett forum 

för samverkan mellan Länsstyrelsen, Regionen och länets kommuner är en mycket 

bra ambition för planperioden. Vi vill även föreslå möjligheten att närma sig Svenska 

kyrkan i kulturarvsfrågor på regional samverkansnivå. Deras roll som förvaltare av 

en omfattande och viktig del av såväl det byggda som det immateriella kulturarvet 

gör att de står inför snarlika utmaningar som övriga nämnda aktörer. Vi har troligtvis 
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mycket att vinna på att samverka kring frågor som rör kulturarvsutveckling och 

besöksnäring.   

Apropå besöksnäring saknar Östhammars kommun en tydlig vidareutveckling av 

prioriteringarna Bidra till att utveckla besöksnäringen genom att främja kulturarv 

och kulturella besöksmål och Utveckla innovativa satsningar på kulturarvet i en 

samtida kontext. (s 14) Vi tror att den finns behov av djupare strategisk samverkan 

mellan företrädare för besöksnäringen och kulturarvets förvaltare, något som även 

kunde vara värt att prioritera under planperioden. Särskilt eftersom Region Uppsala 

även har rollen som samordnare för Besöksnäringsstrategi för Uppsala län och är 

sammankallande för det regionala nätverket för destinationsutveckling. 

Teater (s 32) 
Östhammars kulturskola önskar se ett tydligare regionalt uppdrag för Uppsala 

stadsteater så att invånare, barn och unga dels kan få besök av teatern på olika sätt, 

dels har möjlighet att komma till teatern. Som det är skrivet nu är det bara fokus på 

Uppsala. Resten av regionen lämnas utanför.  
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