
 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2022-09-27  1 (26) 

Kommunstyrelsen 
 

Kallelse 

Nämnd Kommunstyrelsen 

Datum och tid Tisdag 25 oktober, kl. 8.00 

Plats Kommunhuset i Östhammar, SR Gräsö 

Sekreterare Anna Tryblom 

Ordförande Fabian Sjöberg (M) 
 

 

Ärendelista 
1. Val av justerare 3 

2. Fastställande av föredragningslistan 3 

3. Inledning 4 
Kl. 8.30- 8.45 Fabian Sjöberg, Peter Nyberg 

4. Val av kommunstyrelsens utskott 5 
5. Utbildningsplan för förtroendevalda 8 

6. Yttrande i prövningen av havsvattenuttag för utbyggnad av SFR 9 
Kl. 8.50- 9.00 Anna Bergsten, Marie Berggren 

7. Yttrande i prövningen av utbyggnad och fortsatt drift av SFR 10 
Kl. 9.00- 9.10 Anna Bergsten, Marie Berggren 

8. Remissvar översyn av lokala säkerhetsnämnder 11 
Kl. 9.10- 9.20 Anna Bergsten, Margareta Widén Berggren 
RAST 

9. Yttrande över ansökan om undersökningstillstånd enligt lag (1966:314) om 
kontinentalsockeln – Eolus Vind AB, Najaderna 13 

Kl. 9.35-9.50 Alice Möller  

10. Yttrande gällande samråd för Översiktsplan 2050 Tierps kommun 14 
Kl. 9.50- 9.55 Cecilia Willén Johansson 

11. Ansökan om borgen från Östhammars segelsällskap 15 
Kl. 9.55- 10.05 Fredrik Borgelin, Peter Nyberg 

12. Delårsbokslut för kommunstyrelsen med helårsprognos 2022 16 
Kl. 10.10- 10.40 Peter Nyberg 

13. Delårsbokslut för perioden januari – augusti 2022 17 
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Kommunstyrelsen 
 

Kl. 10.40- 11.10 Fredrik Borgelin 

14. Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut kvartal 2 2022 18 
Kl. 11.10- 11.25 Representant Sektor omsorg 

15. Anmälningsärende, Redovisning av obesvarade motioner 19 

16. Redovisning av medborgarmotioner 20 

17. Delegationsbeslut 22 

18. Anmälningsärenden från nämnder 23 

19. Anmälningsärenden från bolag, stiftelser, etc. 24 

20. Anmälningsärenden, rapporter med mera 25 

21. Information från förvaltningen 26 
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Kommunstyrelsen 
 

1. Val av justerare 
 
 
 
 

2. Fastställande av föredragningslistan 
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Kommunstyrelsen 
 

 Dnr KS-2022- 

3. Inledning 
 
Ordförande Fabian Sjöberg (M) inleder sammanträdet med kort genomgång av formalia och 
styrelsens arbetsrutiner samt en presentationsrunda.  
 
Kommundirektör Peter Nyberg inleder sammanträdet med information om kommunstyrelsens 
uppgifter. 
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Kommunstyrelsen 
 

 Dnr KS-2022- 

4. Val av kommunstyrelsens utskott 
 

a) Val av arbetsutskott 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter till arbetsutskottet: 
NN (X) 
NN (X) 
NN (X) 
NN (X) 
NN (X) 
 
Kommunstyrelsen väljer följande ersättare till arbetsutskottet: 
NN (X) 
NN (X) 
NN (X) 
NN (X) 
NN (X) 
 
Kommunstyrelsen väljer NN (X) till ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott, NN (X) till 
förste vice ordförande och NN (X) till andre vice ordförande. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen ska enligt § 63 i reglementet tillsätta ett arbetsutskottutskott. 
Kommunstyrelsen har att utse ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott 
samt ordförande och vice ordförande. 
 

b) Val av tekniskt utskott 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter till tekniskt utskott: 
NN (X) 
NN (X) 
NN (X) 
NN (X) 
NN (X) 
 
Kommunstyrelsen väljer följande ersättare till tekniskt utskott: 
NN (X) 
NN (X) 
NN (X) 
NN (X) 
NN (X) 
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Kommunstyrelsen 
 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen kan enligt § 63 i reglementet tillsätta ett tekniskt utskott. Under föregående 
mandatperiod har kommunstyrelsen haft ett tekniskt utskott som berett ärenden inom teknisk 
verksamhet inför kommunstyrelsens sammanträden. Kommunstyrelsen utser ledamöter och 
ersättare i tekniskt utskott samt ordförande och vice ordförande. 
 

c) Val av personalutskott 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter till personalutskott: 
NN (X) 
NN (X) 
NN (X) 
NN (X) 
NN (X) 
 
Kommunstyrelsen väljer följande ersättare till personalutskott: 
NN (X) 
NN (X) 
NN (X) 
NN (X) 
NN (X) 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen kan enligt § 63 i reglementet tillsätta utskott. Under föregående 
mandatperiod har kommunstyrelsen haft ett personalutskott som berett ärenden inför 
kommunstyrelsens sammanträden. Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare i 
personalutskott samt ordförande och vice ordförande. 
 

d) Mandatperiod för utskott  
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att mandatperioden för kommunstyrelsens arbetsutskott ska vara 
samma som för kommunstyrelsen.  
Kommunstyrelsen beslutar att mandatperioden för tekniskt utskott ska vara samma som för 
kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Mandatperioden för arbetsutskottet har varit densamma som för kommunstyrelsen. 
Mandatperioden för tekniskt utskott har varit från och med 2021-01-01 till och med 2022-10-14.  
Mandatperioden för personalutskottetutskott har varit från och med 202-01-28 till och med 2022-
10-14. 
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Kommunstyrelsen 
 

e)  Ersättares inträdesordning  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ersättare i utskotten i första hand ska vara personliga enligt 
nedanstående och i andra hand ur det egna partiet.  
 
• NN (X) är personlig ersättare för NN (X)  
• NN (X) är personlig ersättare för NN (X)  
• NN (X) är personlig ersättare för NN (X) 
• NN (X) är personlig ersättare för NN (X) 
• NN(X) är personlig ersättare för NN (X) 
 
Ärendebeskrivning 
Under föregående mandatperiod har ersättare i arbetsutskottet varit i första hand personliga och i 
andra hand ur det egna partiet.  
 

f) Justering av protokoll 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utskottens protokoll ska justeras av ordförande och en 
justeringsperson. 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens protokoll ska enligt reglemente justeras av ordförande och två ledamöter.  
Utskottsprotokollen har justerats av ordförande och en justeringsperson.  
 

Beslutet skickas till 
Hanna Horneij 
Lönekontoret HR  
Valda personer 
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Kommunstyrelsen 
 

 Dnr KS-2022- 

5. Utbildningsplan för förtroendevalda  
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för introduktion och utbildning av nya ledamöter och 
ersättare i fullmäktige. Kommunledningsförvaltningen kommer snarast lyfta ett utbildningsförslag 
till presidiet för beslut. 
 
Förvaltningen föreslår att samtliga förtroendevalda (fullmäktige, styrelse och nämnder) får en 
utbildning efter valet. Utbildningen bör omfatta övergripande information om kommunallagen 
och de rutiner som är gemensamma för alla nämnder, styrelsen och fullmäktige.  
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Kommunstyrelsen 
 

 Dnr KS-2022  

6. Yttrande i prövningen av havsvattenuttag för utbyggnad av SFR 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande över SKB:s ansökan om tillstånd enligt 
miljöbalken till bortledande av havsvatten från och utsläpp av returvatten för utbyggnad av 
SFR. Yttrandet översänds till Mark- och miljödomstolen. (Bilaga 2) 
 

Ärendebeskrivning 
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ansökte i februari 2022 om tillstånd enligt 
miljöbalken till bortledande av havsvatten från och utsläpp av returvatten till 
Öregrundsgrepen i Östhammars kommun. Syftet med verksamheten är att säkerställa behovet 
av processvatten för slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall (SFR). Under våren 
genomfördes en remissrunda där bland annat Östhammars kommun yttrade sig.  
SKB lämnade den 15 september in ett bemötande av synpunkter från remissrundan som bland 
annat innehåller ett justerat ansökningsunderlag. Ansökan tidsbegränsas och justeras till en 
uttagspunkt. 
Gemensam huvudförhandling för denna prövning och prövningen av utbyggnad och fortsatt 
drift av SFR hålls den 29 november till 1 december 2022 i Mark- och miljödomstolen vid 
Nacka tingsrätt.  
Synpunkter ska lämnas till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt senast den 
14 oktober 2022. Östhammars kommun har dock beviljats förlängd svarstid till den 
26 oktober. 

 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag till yttrande med anledning av SKB:s bemötande av inkomna 
synpunkter 
Bemötandet samt ansökan i övrigt är tillgänglig via SKB:s hemsida: https://skb.se/projekt-for-
framtiden/utbyggnad-av-sfr/vara-ansokningar/ansokan-om-havsvattenuttag/. 
 

Beslutet skickas till 
Mark- och miljödomstolen  
SKB   
Advokat Malin Wikström  
Marie Berggren, Anna Bergsten  

https://skb.se/projekt-for-framtiden/utbyggnad-av-sfr/vara-ansokningar/ansokan-om-havsvattenuttag/
https://skb.se/projekt-for-framtiden/utbyggnad-av-sfr/vara-ansokningar/ansokan-om-havsvattenuttag/
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Kommunstyrelsen 
 

 Dnr KS-202 

7. Yttrande i prövningen av utbyggnad och fortsatt drift av SFR 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande över SKB:s bemötande av inkomna 
synpunkter i prövningen om tillstånd enligt miljöbalken till utbyggnad och fortsatt drift av 
SFR. Yttrandet översänds till Mark- och miljödomstolen. (Bilaga 3) 
 

Ärendebeskrivning 
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ansökte i december 2014 om tillstånd enligt 
miljöbalken till fortsatt och utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och 
medelaktivt avfall (SFR) i Forsmark i Östhammars kommun. Kommunfullmäktige i 
Östhammars kommun tillstyrkte i april 2021 utbyggnaden och i december 2021 meddelade 
regeringen tillåtlighet för verksamheten.  
I och med regeringens beslut lämnades ärendet åter till Mark- och miljödomstolen vid Nacka 
tingsrätt för tillståndsprövning. I mars 2022 lämnade SKB in en komplettering till domstolen 
innehållande bland annat yrkanden och förslag till villkor. Östhammars kommun och flera 
andra parter yttrade sig under försommaren över kompletteringen och den 15 september 
lämnade SKB in ett bemötande av inkomna synpunkter till domstolen.  
Övriga parter har nu getts möjlighet att lämna eventuella synpunkter på det som framförts i 
bemötandet. Huvudförhandling hålls i Nacka tingsrätt den 29 november till 1 december. Vid 
förhandlingen hanteras även SKB:s ansökan om havsvattenuttag.  
Synpunkter ska lämnas till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt senast den 31 
oktober 2022.  
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag till yttrande med anledning av SKB:s bemötande av inkomna 
synpunkter 
Bemötande samt ansökan i övrigt är tillgänglig via SKB:s hemsida: https://skb.se/projekt-for-
framtiden/utbyggnad-av-sfr/vara-ansokningar/  
 

Beslutet skickas till 
Mark- och miljödomstolen  
SKB   
Advokat Malin Wikström  
Marie Berggren, Anna Bergsten  

https://skb.se/projekt-for-framtiden/utbyggnad-av-sfr/vara-ansokningar/
https://skb.se/projekt-for-framtiden/utbyggnad-av-sfr/vara-ansokningar/


 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2022-09-27  11 (26) 

Kommunstyrelsen 
 

 Dnr KS-2022-491 

8. Remissvar översyn av lokala säkerhetsnämnder 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar förvaltningens remissvar över Strålsäkerhetsmyndighetens rapport 
”Översyn av lokala säkerhetsnämnder”. Yttrandet översänds till Miljödepartementet. (Bilaga 
4) 
Kärnkraftskommunernas samarbetsorgan avser även att skicka ett gemensamt remissvar. 
 

Ärendebeskrivning 
Östhammars kommun mottog den 12 juli 2022 en remiss från Miljödepartementet gällande 
Strålsäkerhetsmyndighetens rapport ”Översyn av lokala säkerhetsnämnder” (SSM 2022:07). 
Remissvar ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 31 oktober 2022. 
Det har sedan de lokala nämnderna inrättades på 1980-talet skett flera förändringar i den 
kärntekniska verksamheten. Flera kärnkraftsreaktorer har ställts av, regeringen har fattat 
beslut om utökad mellanlagring och slutförvaring av använt kärnbränsle och det har införts 
nya beredskaps- och planeringszoner.  
Strålsäkerhetsmyndigheten fick i regleringsbrevet för 2022 i uppdrag av regeringen att se över 
de lokala säkerhetsnämndernas syfte och uppdrag samt att föreslå författningsändringar. 
Remissen avser den rapport som tagits fram med anledning av uppdraget.  
I rapporten föreslås bland annat att nämnderna byter namn från säkerhetsnämnd till 
insynsnämnd, att antalet ledamöter minskas, skärpta villkor gällande finansieringen och att 
nämnderna i Barsebäck och Studsvik avslutas.  
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag till remissvar. 
Rapporten finns tillgänglig på regeringens hemsida: 
https://www.regeringen.se/remisser/2022/07/remiss-av-rapporten-oversyn-av-lokala-
sakerhetsnamnder-ssm-202207/.  
 

Beslutet skickas till 
Miljödepartementet (Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 31 

oktober 2022.
 

Ange diarienummer M2022/01177 och 
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Svaret bör 
lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), 
den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven enligt 

https://www.regeringen.se/remisser/2022/07/remiss-av-rapporten-oversyn-av-lokala-sakerhetsnamnder-ssm-202207/
https://www.regeringen.se/remisser/2022/07/remiss-av-rapporten-oversyn-av-lokala-sakerhetsnamnder-ssm-202207/
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Kommunstyrelsen 
 

lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 
Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.) 

Lokala säkerhetsnämnden 
Anna Bergsten  
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 Dnr KS-2022-557 

9. Yttrande över ansökan om undersökningstillstånd enligt lag 
(1966:314) om kontinentalsockeln – Eolus Vind AB, Najaderna 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrandet för ansökan om undersökningstillstånd enligt lag 
(1966:314) om kontinentalsockeln och skicka detta till Sveriges Geologiska undersökningar 
(SGU). (Bilaga 5) 

 

Ärendebeskrivning 
Företaget Eolus Vind AB ansöker nu i anslutning till den planerade havsbaserade 
vindkraftparken Najaderna, om undersökningstillstånd för havsbotten vilket regleras enligt lag 
(1966:314) om kontinentalsockeln. Tillstånd tilldelas av regeringen där företaget ansöker om 
att tillståndet ska gälla under 5 år från att det vunnit laga kraft. Sveriges Geologiska 
undersökningar (SGU) är prövningsinstans.  
Inför den planerade vindkraftparken Najaderna, lokaliserad i svensk ekonomisk zon samt 
Tierps territorialvatten, planeras undersökningar för att kartlägga de tekniska och 
miljömässiga förutsättningarna som råder i det planerade undersökningsområdet för 
etableringen av vindkraftverken samt utredningskorridorerna för kabeldragning. 
Undersökningarna väntas endast pågå under ett par månader totalt, men är beroende av väder, 
sjöförhållande och säsong. Därför ansöker företaget om att tillståndet ska gälla under fem år.  
Undersökningarna kommer att utgöra underlag inför kommande arbete med 
tillståndsansökningar enligt miljöbalken och lagen om Sveriges ekonomiska zon samt teknisk 
utformning av den planerade vindkraftparken såsom fundamentsval, val av utredningskorridor 
för exportkablar och därefter placering av exportkablar. Undersökningarna omfattar inte 
borrning eller sprängning.  
Östhammars kommun anser att företaget presenterar ett bra material. Kommunen önskar att 
företaget redogör för eventuell påverkan på fisk och fågel i angränsande områden till 
utredningskorridorer. Företaget refererar till Östhammar översiktsplan där kommunen ber om 
förtydliganden kring kommunens ställning till havsbaserad vindkraft.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänstemäns yttrande  
Samrådsunderlag från Eolus Vind AB 
 

Beslutet skickas till 
Alice Möller, Cecilia Willén Johansson  
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 Dnr KS-2022 

10. Yttrande gällande samråd för Översiktsplan 2050 Tierps 
kommun 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar planenhetens yttrande gällande samrådsförslag för Översiktsplan 
2050 Tierps kommun. (Bilaga 6) 
 

Ärendebeskrivning 
Tierps kommun har översänt underrättelse till Östhammars kommun att inom perioden 27 juni 
– 28 oktober 2022. Planenheten har granskat underlaget och framförallt fokuserat på de delar 
som berör Östhammars kommun, såsom mellankommunala frågor, infrastruktur, 
vattenplanering, energi och grönstruktur. Planenhetens bedömning är att Tierps kommun har 
tagit hänsyn till dessa frågor i tillräcklig utsträckning i de flesta frågor, men lyfter fram i 
yttrandet att det kan vara av intresse att lyfta återöppnandet av Dannemora gruva som en 
påverkan för Tierps kommun. 
 

Beslutsunderlag 
Yttrande samråd för Översiktsplan 2050 Tierps kommun 
 

Beslutet skickas till 
Emil Lindblom 
Alice Möller 
Cecilia Willén Johansson 
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11. Ansökan om borgen från Östhammars segelsällskap 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommun går i borgen för Östhammars segelsällskap för ett lån 
på 300 000 kr med en amorteringstid om 20 år. Kommunens firmatecknare ges befogenhet att 
underteckna erforderliga handlingar.  
 

Ärendebeskrivning 
Östhammars segelsällskap (ÖSS) har inkommit med en förfrågan till kommunen om 
kommunal borgen. ÖSS har behov av en ny brygga för sina medlemmars båtar. För att kunna 
finansiera inköpet kommer föreningen att använda sparade pengar men man behöver också 
låna 300 000 kr. För att banken ska bevilja ÖSS ett lån kräver banken att föreningen har en 
borgensman. Med anledning av detta har ÖSS ställt frågan om kommunen kan vara 
borgensman.  
Grunden för att bevilja borgen till föreningar skall vara att syftet med borgensåtagandet 
gynnar föreningslivet samt att föreningen på ett godtagbart sätt visar att man har ekonomiska 
möjligheter att betala av lånet. Ett borgensåtagande innebär ett betalningsansvar för 
kommunen i händelse av att låntagaren inte kan betala tillbaka lånet. 
ÖSS ekonomi bedöms som god. Föreningen har alla båtplatser uthyrda och kö av medlemmar 
som vill hyra plats. Föreningens bokslut de två senaste åren visar överskott. Man har hög 
soliditet och hög likviditet. Även om likviditeten minskar i och med inköpet fylls den på 
relativt snabbt. Kommunen har tidigare beviljat kommunal borgen åt ÖSS. 2011 gick 
kommunen i borgen för ett lån på 1,5 mnkr. Detta lån har ÖSS amorterat på enligt plan. 
Risken att bevilja kommunal borgen för ÖSS bedöms som liten för kommunen. Därför 
förordas att kommunen bifaller ÖSS förfrågan om kommunal borgen.  
 

Beslutsunderlag 
Brev från ÖSS samt verksamhetsberättelse 2021 för ÖSS. 
 

Beslutet skickas till 
Östhammars segelsällskap  
Fredrik Borgelin  
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 Dnr KS-2022-628 

12. Delårsbokslut för kommunstyrelsen med helårsprognos 
2022 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporten. (Bilaga 7) 
 

Ärendebeskrivning 
Sedan 2021 har Östhammars kommun börjat arbeta utifrån ett nytt styrdokument för 
budgetuppföljning vad gäller drift- och investeringsbudget. I styrdokumentet beskrivs att det 
sex gånger per år ska ske en rapportering till kommunstyrelsen. Per april (tertialrapport), 
augusti (delårsbokslut) och december (helårsbokslut) görs en större skriftlig rapportering. Per 
februari, juni och oktober görs en enklare rapportering. 
I den skriftliga rapporten ska det ingå en prognos om måluppfyllelse för de satta 
verksamhetsmålen och budgetföljsamhet. 
 

Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning för driftbudget respektive investeringsbudget för perioden 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ulf Andersson 
Christina Stenhammar 
Helen Åsbrink 
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2022-09-27  17 (26) 

Kommunstyrelsen 
 

 Dnr KS-2022 

13. Delårsbokslut för Östhammars kommun perioden januari – 
augusti 2022 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna lämnat delårsbokslut för kommunens 
verksamhet för perioden januari- augusti 2022 för Östhammars kommun.  
 

Ärendebeskrivning 
Bifogat återfinns kommunstyrelsens förslag till delårsbokslut för Östhammars kommun 
avseende perioden januari till augusti 2022. I delårs redogörs för kommunens verksamhet 
under perioden. Hur och om de av fullmäktige beslutade har uppnåtts eller ej samt en 
redogörelse över budgetutfallet för perioden samt en prognos för helåret.  
Kommunstyrelsens samlade bedömning är att kommunen i delar har uppnått god ekonomisk 
hushållning per delåret. Kommunen har i allt väsentligt följt de riktlinjer som upprättats för 
ekonomisk hushållning. För de finansiella målen har två av tre uppnåtts per delåret. För 
verksamhetsmålen har tre av sammanlagt tolv måltal uppnåtts per delåret. 
Kommunstyrelsens samlade bedömning är att kommunen för helåret i allt väsentligt kommer 
att uppnå god ekonomisk hushållning. Bedömningen är att riktlinjerna för ekonomisk 
hushållning i allt väsentligt kommer att följas. Prognosen för de finansiella målen är att två av 
tre mål kommer att uppnås. Prognosen för de verksamhetsmässiga målen är att sju av tolv 
måltal kommer att uppnås. 
Det ekonomiska resultatet för perioden är ett överskott på 90 mnkr vilket är 35 mnkr bättre än 
budgeterat resultat. För helåret prognosticeras ett överskott 71,5 mnkr vilket är 36,7 mnkr 
bättre än budgeterat resultat.  
 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2022-08-31 
 

Beslutet skickas till 
LVS 
Fredrik Borgelin 
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Datum  Sid 
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Kommunstyrelsen 
 

 Dnr KS-2022 

14. Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut kvartal 2 
2022 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av statistikrapporten. (Bilaga 8) 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt 16 kap § 6 h Socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden kvartalsvis lämna en 
statistikrapport till fullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska 
vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller och hur lång tid som har förflutit från 
dagen för respektive beslut. Samma rapporteringsskyldighet gäller för beslut som inte 
verkställs på nytt efter avbrott i verkställigheten. Det ska också framgå hur stor del av de ej 
verkställda besluten som gäller bistånd till kvinnor respektive män. Enligt Lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) § 28h gäller en motsvarande 
rapporteringsskyldighet för beslut om insatser enligt 9 § LSS. 
 
Beslutsunderlag 
Statistikrapport ej verkställda gynnande beslut andra kvartalet 2022.(SN-2022-36) 
Socialnämndens protokoll 2022-09-07 § 115. 
 
Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
Lina Edlund 
  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
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Kommunstyrelsen 
 

15. Redovisning av obesvarade motioner  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar del av informationen.  
 
Ärendebeskrivning 
Motioner som inte är färdigberedda ska redovisas vid kommunfullmäktiges andra 
sammanträde under våren och det andra sammanträdet under hösten. 

 
 
Motioner som besvaras på samma fullmäktigesammanträde som denna redovisning finns inte 
med i sammanställningen ovan. Motioner som väcks vid sammanträdet redovisas inte heller i 
sammanställningen. 
  

Obesvarade motioner 
Motion från Richard Halvarsson (SD) och Martin Wahlsten (SD) om övergångsställe vid Börstils 
handelsområde 

Motion från Kerstin Dreborg (MP) om skolbusskort  
Motion från Lars O Holmgren (BOA) om att skapa stimulanser för byggande av åretruntboende på 
landsbygden. 

Motion från Bo Persson (SD) om återvandring 
Motion från Julia Carlström (L) att skapas en kommungemensam handlingsplan kring 
hedersrelaterat våld och förtryck 

Motion: Översyn av företagandet i Östhammars kommun  

Redovisning av medborgarmotioner 2022 

Motion från Sabina Stål (KD) om ökad tillgänglighet på återvinningscentraler 
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Kommunstyrelsen 
 

 Dnr KS-2022- 

16. 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 

Samlar underskrifter 

Cykel/gångväg till Gimobadet 

Tysta nätter 

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

Lämnad till nämnd 

Rädda vår framtid! 

Ny badplats 

Förläng åktiden på skolbusskortet 

Ny busshållplats 

Bygg en cykelväg mellan Österbybruk och Örbyhus (på redan röjd mark från vattenledningarna)! 

Säker skolväg för barn 

Fullständig cykelväg mellan Alunda-Gimo 

 
  

https://www.osthammar.se/sv/dialog/medborgarmotion/ny-busshallplats/
https://www.osthammar.se/sv/dialog/medborgarmotion/bygg-en-cykelvag-mellan-osterbybruk-och-orbyhus-pa-redan-rojd-mark-fran-vattenledningarna/
https://www.osthammar.se/sv/dialog/medborgarmotion/saker-skolvag-for-barn/
https://www.osthammar.se/sv/dialog/medborgarmotion/fullstandig-cykelvag-mellan-alunda-gimo/
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Datum  Sid 
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Kommunstyrelsen 
 

Beslut fattade i nämnd sedan medborgarmotion infördes 

Beslut fattade i nämnd 

Pumptrackbana i Österbybruk 

Ett konkret förslag för friskare vatten i Östhammars fjärdar 

Utegym i Öregrund 

Kanal till Öregrundsgrepen 

Barnomsorg i Hargshamn 

Rusta badplatserna i Sund och på Krutudden 

En vacker, rolig och unik lekplats på Sjötorget 

In med Rättviksmodellen i Östhammars kommun! 

Nedläggning av nattis 

Gratis sommarlovsbusskort till alla skolungdomar 

 

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

Namninsamlingar som inte uppnått tillräckligt antal underskrifter 

Hundbad i Gimo 

Paintballbana 

Ny Padelhall 

Ny skatepark 

Bättre badplatser 

Köpcentrum i Östhammar 

Ny idrottshall 

Ökad åktid på skolbusskortet 

Namngivning av gränd i Östhammar 

Säkrare trafiklösning vid Frösåkers- och Edsskolan i Östhammar 
 

Beslutsunderlag 
Medborgarmotionerna finns tillgängliga via kommunens webbplats. 
  

https://www.osthammar.se/sv/dialog/medborgarmotion/in-med-rattviksmodellen-i-osthammars-kommun/
https://www.osthammar.se/sv/dialog/medborgarmotion/nedlaggning-av-nattis/
https://www.osthammar.se/sv/dialog/medborgarmotion/gratis-sommarlovsbusskort-till-alla-skolungdomar/
http://www.osthammar.se/sv/dialog/medborgarmotion/?filter=senttocouncil
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Dnr KS-2022-4 

17. Delegationsbeslut 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. (Bilaga). 
 
Ärendebeskrivning 
 

Beslutsdatum Delegat Ärende 

2022-10-03 Jacob Spangenberg Beslut om anställning och ny/förändrad lön 

2022-09-19 Marianne Paulson Beslut om anställning och ny/förändrad lön 

2022-10-05 Peter Nyberg Utnämnande av juridiskt ombud i mål  

 

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

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen 
 

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

a) Minnesanteckningar Räddningsnämnden 
Diarienummer: KS-2022-313 
Minnesanteckningar från det extra ägarsamrådet med den gemensamma räddningsnämnden 
den 15 september 2022. 
 

b) Protokoll och preliminär delårsrapport IT-nämnden 
Diarienummer: KS-2022-313 
Sammanträdesprotokoll och protokollsutdrag från 23 september 2022. Plan för IT-nämndens 
ekonomi och verksamhet 2023-2025, samt preliminär delårsrapport för 2022. 

 
c) Räddningsnämndens delårsuppföljning 

Diarienummer: KS-2022-313 
Protokollsutdrag från Räddningsnämndens sammanträde den 21 september 2022, samt 
delårsuppföljning per augusti 2022. 
 

d) Protokoll Lokala säkerhetsnämnden 
Diarienummer KS-2022-xx 
Protokoll från Lokala säkerhetsnämndens sammanträde den 22 september 2022. 
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Kommunstyrelsen 
 

 Dnr KS-2022-4 

19. Anmälningsärenden från bolag, stiftelser, etc. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen 

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

a)  Styrelsemötesprotokoll ÖsthammarVatten AB 
Diarienummer: KS-2022-xx 
Protokoll från styrelsemöte den 6 oktober 2022, samt delårsrapport för tertial 2 2022 för 
ÖsthammarVatten AB. 
 

b)  Protokoll styrelsemöte GästrikeVatten AB 
Protokoll från styrelsemöte den 6 oktober 2022, samt delårsrapport för tertial 2 2022 för 
GästrikeVatten AB. 
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20. Anmälningsärenden, rapporter med mera 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Beslut från olika organ, rapporter och skrivelser som anmäls till kommunstyrelsen som 
information.  
 

• Aktuellt i slutförvarsfrågan  
Diarienummer: KS-2022-4 
Rapport för perioden 2022-09-27- 2022-11-08. Rapporten omfattar av senaste nytt om 
slutförvarsansökningarna och övrig aktuell information.  
 
Beslutsunderlag 
Handlingarna publiceras separat i arbetsrummet 
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21. Information från förvaltningen 
 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet tar del av informationen.  
 

Ärendebeskrivning 
Arbetsutskottet tar del av aktuell information.  
 



 

 
 
Datum Dnr Sid 
2022-10-04 KS-2022-270 1 (4) 

Kommunförvaltningen 
Anna Bergsten 
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Mål nr M 1417-22 
 
Nacka tingsrätt 
Mark- och miljödomstolen 
 

 
 
 
 
 
 
 
Uttag av havsvatten – yttrande med anledning av 
SKB:s bemötande av inkomna synpunkter 

Bakgrund 
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ansökte i februari 2022 om tillstånd 
enligt miljöbalken till bortledande av havsvatten från och utsläpp av returvatten 
till Öregrundsgrepen i Östhammars kommun. Ansökan kungjordes i april 2022 
och skickades därefter på remiss. Östhammars kommun, Länsstyrelsen Uppsala 
län och Strålsäkerhetsmyndigheten har under försommaren lämnat yttranden 
över ansökan. 
Syftet med verksamheten är att säkerställa behovet av processvatten vid 
slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall (SFR). Verksamheten har behov av 
stora mängder processvatten för bland annat drivande av borriggar vid 
bergarbeten och för avspolning av maskiner och utrustning. Tillgången på 
sötvatten är generellt begränsad i Östhammars kommun och SKB har därför 
bedömt att behandlat havsvatten är ett lämpligt alternativ.  
Den 15 september lämnade SKB in ett bemötande av inkomna synpunkter. 
Bemötandet innehåller bland annat en återkallelse av ansökan om tillstånd i den 
del som avser anläggningar och verksamheter för uttag i Söderviken. Den del 
som avser uttag vid Stora Asphällan kvarstår. SKB justerar även sitt yrkande så 
att tillståndet tidsbegränsas till 20 år efter lagakraftvunnen tillståndsdom. 
Östhammars kommun har getts möjlighet att yttra sig över det som framförs i 
bemötandet. Eventuella synpunkter skulle ursprungligen lämnas till Mark- och 
miljödomstolen vid Nacka tingsrätt senast den 14 oktober 2022 men kommunen 
har beviljats förlängd svarstid till den 26 oktober. 
Huvudförhandling planeras att hållas den 29 november till 1 december 2022. 
Förhandlingen är gemensam med prövningen av utbyggnad och fortsatt drift av 
SFR (mål nr M 7062-14).  
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Östhammars kommuns synpunkter 
Östhammars kommun framförde i sitt tidigare yttrande att ansökan var väldigt 
generellt hållen och att många för verksamheten avgörande delar återstod att 
utreda och/eller besluta om. Länsstyrelsen framförde i sitt yttrande att 
prövningsunderlaget hade sådana brister att tillåtlighet inte bör anses föreligga 
och yrkade att miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) inte skulle godkännas 
samt att ansökan skulle avslås på grund av brister i samrådet.  
I och med de förtydliganden och justeringar som SKB nu gjort hanteras, enligt 
kommunens bedömning, flera av de synpunkter som tidigare framförts avseende 
prövningsunderlaget. Kommunen anser dock fortfarande att det finns brister i 
underlaget och vill åter betona vikten av att förutsättningarna för den sökta 
verksamheten är väl utredda så att prövningen kan göras på ett fullgott underlag. 
Östhammars kommun noterar, kopplat till kommunens tidigare framförda 
synpunkter, att SKB gjort förtydliganden gällande i) hur stor yta av havsbotten 
som förväntas påverkas, ii) förväntade bullernivåer, iii) konsekvenser av en 
eventuell gemensam ledning för rejekt- och backspolningsvatten från vatten-
reningen och länshållningsvatten från SFR, iv) kumulativa effekter, v) hur stor 
variation som kan förväntas i intag- och utsläppsflöde och vi) motiverat varför 
SKB inte anser att det finns behov av ett villkorsförslag för maximalt flöde. 
Östhammars kommun har i nuläget inga ytterligare synpunkter i dessa delar.  
SKB har även gjort ett förtydligande gällande hantering av tvättvatten men 
kommunen saknar fortsatt en redogörelse för vilka externa mottagare det finns 
för denna typ av avfall. Med tanke på det behov av framdrift i prövningen som 
SKB framför, bland annat i sin argumentation för verkställighetsförordnande, 
anser kommunen att det i det här skedet av ansökan borde vara möjligt för SKB 
att tydligare redogöra för såväl teknikval som aktuella externa mottagare.  
Östhammars kommun är positivt till det tillkomna villkorsförslaget om journal-
föring av intag av havsvatten samt den föreslagna justeringen av villkoret om 
kontrollprogram som innebär att programmet ska ges in till tillsynsmyndigheten 
senast tre månader innan verksamheten påbörjas.  
Östhammars kommun anser fortsatt att SKB bör beakta möjligheten att bättre 
utnyttja processat returvatten. 

Förändringar till följd av tidsbegränsning av tillståndet 
Östhammars kommun har tidigare framfört, innan SKB:s förslag om 
tidsbegränsat tillstånd, att konsekvenserna vid en minskad vattenomsättning i 
Asphällsfjärden bör beskrivas i MKB:n. SKB anför i sitt bemötande att 
remissinstansernas synpunkter gällande miljökonsekvenser vid uttag av 
havsvatten efter det att kärnkraftverket upphört inte längre har relevans, som 
kommunen förstår det med anledning av den nu föreslagna tidsbegränsningen på 
20 år.  
Östhammars kommun delar inte fullt ut SKB:s bedömning att synpunkter 
gällande miljökonsekvenser efter det att kärnkraftverket upphört inte längre har 
relevans för prövningen. Även om den föreslagna tidsbegränsningen 
harmoniserar med kärnkraftverkets planerade drifttid kan kylvattenkanalens 
flöde upphöra eller kraftigt minska inom de 20 år som SKB föreslagit som 
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tidsgräns för verksamheten. Kommunen anser att om SKB inte kompletterar 
ansökan med en konsekvensbedömning av verksamheten vid minskad vatten-
omsättning i Asphällsfjärden bör det tydligt framgå av tillståndet att det endast 
gäller under förutsättning att kylvattenströmmen, och den vattenomsättning i 
Asphällsfjärden som den ger upphov till, finns kvar.  
Kommunen har tidigare framfört att MKB:n bör kompletteras med beskrivning 
av eventuella konsekvenser av land- och havsnivåhöjningar. SKB anför att det i 
och med de föreslagna justeringarna saknar relevans. Östhammars kommun 
delar denna bedömning.  

Risk för påverkan på kylvattenintaget och kärnkraftverket 
Östhammars kommun har tidigare framfört att MKB:n bör kompletteras med en 
utförligare beskrivning av de risker för påverkan på kylvattenintaget som 
havsvattenintaget innebär. Det kan till exempel vara vilken nivå av grumling 
som kan förväntas, var gränsen för påverkan går samt om några av de ämnen 
som det kan bli aktuella för SKB att använda är sådana skadliga ämnen som kan 
vara problematiska.  
SKB ger i bemötandet ingen ytterligare information om de risker för påverkan 
på kärnkraftverkets kylvattenintag som den sökta verksamheten eventuellt kan 
ge upphov till. SKB anför att risken för påverkan ingår i den miljöriskanalys 
som SKB har utfört och som redovisas i MKB:n samt att bolaget avser att vidta 
de åtgärder som föreslås i miljöriskanalysen och att någon ytterligare 
villkorsreglering inte är påkallad.  
Kommunen noterar att både Forsmarks kraftgrupp (FKA), som driver 
kärnkraftverket i Forsmark, och Strålsäkerhetsmyndigheten under samrådet lyft 
frågor kopplade till påverkan på vattenkvaliteten i kylvattenkanalen.  
Då miljöriskanalysen inte ingår i det underlag som lämnats in med ansökan 
anser kommunen att SKB tydligare bör beskriva riskerna för kärnkraftverket. 
Östhammars kommun vidhåller därför tidigare framförda synpunkter gällande 
risker för påverkan på kärnkraftverkets kylvattenkanal. 

Skyfall 
Östhammars kommun har tidigare framfört att eventuella effekter av skyfall bör 
hanteras i MKB:n. SKB har bedömt att skyfall inte kan ha någon påverkan och 
det har därför inte hanterats i MKB:n.  
SKB anför i sitt bemötande att risken för grumling till följd av skyfall är 
begränsad och att den i vart fall bara kommer kunna märkas i den ytnära delen 
av havsvattnet och inte påverka intagspunkten. Östhammars kommun anser att 
bakgrunden till det SKB anför om att skyfall inte bedöms kunna ha någon 
påverkan är otydlig men uppfattar att SKB åtar sig att säkerställa att skyfall inte 
kommer att ge upphov till sådan grumling att det orsakar oacceptabel påverkan 
på verksamheten. 
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Verkställighetsförordnande 
SKB vidhåller sitt yrkande gällande verkställighetsförordnande. SKB anför att 
det är fråga om åtgärder som är begränsade i omfattning och förenade med 
relevanta krav på skyddsåtgärder och att det är oerhört angeläget att projektet för 
utbyggnaden av SFR inte drabbas av oförutsedda förseningar.  
Östhammars kommun anser att det är angeläget att havsvattenuttaget kommer 
till stånd då det i och med regeringens tillåtlighetsbeslut står klart att tillstånd för 
utbyggnaden av SFR kommer att ges. Kommunen har inga invändningar mot 
verkställighetsförordnandet under förutsättning att det meddelas villkor och krav 
på skyddsåtgärder som säkerställer att det inte kan uppkomma en oförutsedd och 
oacceptabel påverkan på omgivningen.  
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Kommunförvaltningen 
Anna Bergsten 
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Utbyggnad av SFR – yttrande med anledning av 
SKB:s bemötande av inkomna synpunkter 

Bakgrund 
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ansökte i december 2014 om tillstånd 
enligt miljöbalken till fortsatt och utökad verksamhet vid anläggningen för 
slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) i Forsmark i Östhammars 
kommun. Kommunfullmäktige i Östhammars kommun tillstyrkte i april 2021 
utbyggnaden och i december 2021 meddelade regeringen tillåtlighet för 
verksamheten.  
I och med regeringens beslut lämnades ärendet åter till Mark- och 
miljödomstolen vid Nacka tingsrätt för tillståndsprövning. I mars 2022 lämnade 
SKB in en komplettering till domstolen innehållande bland annat yrkanden och 
förslag till villkor. Östhammars kommun, Länsstyrelsen Uppsala län och flera 
andra parter yttrade sig under försommaren över kompletteringen.  
SKB lämnade den 15 september 2022 in ett bemötande av inkomna synpunkter 
till mark- och miljödomstolen. Eventuella synpunkter på det som SKB framför i 
bemötandet ska lämnas till domstolen senast den 31 oktober 2022. 
Huvudförhandling planeras att hållas den 29 november till 1 december 2022. 
Vid förhandlingen planeras även SKB:s ansökan om havsvattenuttag att hanteras 
(mål nr M 1417-22).  

Östhammars kommuns synpunkter 
Östhammars kommun vidhåller i huvudsak de synpunkter som kommunen 
framförde i sitt senaste yttrande till domstolen (aktbilaga 261-262 och 284-285). 
Kommunen konstaterar att SKB i delar har gått kommunen tillmötes men ser att 
det i en del frågor finns skäl för kommunen att förtydliga sin inställning inför 
den fortsatta prövningen.  
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I kommunens senaste yttrande betonades vikten av SKB:s tidigare villkors-
förslag som underlag för kommunens beslut om tillstyrkan. SKB anför i 
bemötandet att det måste finnas utrymme att anpassa villkorsförslagen efter hand 
som planering och projektering fortskrider och att en viktig utgångspunkt varit 
att de justerade villkorsförslagen inte ska leda till någon ytterligare 
miljöpåverkan eller tillkommande störning. Östhammars kommun delar SKB:s 
uppfattning gällande vad som anförs om möjlighet till anpassning av villkoren 
men anser att en del av de justeringar som SKB gjort, till exempel gällande 
tunga transporter, riskerar att leda till ökad störning.  
Östhammars kommun anförde även i ovannämnda yttrande att SKB skjuter fram 
beslut i viktiga frågor, såväl i denna prövning som i prövningarna av tillstånd till 
havsvattenuttag och hamnverksamhet, och betonade vikten av att 
förutsättningarna är väl utredda så att prövningen kan göras på ett fullgott 
underlag. SKB anför i sitt bemötande att bland annat kompensationsåtgärder för 
utsläpp av kväve föreslås sättas på prövotid för att det ska finnas ett bättre 
underlag för ett mer välgrundat ställningstagande i villkorsfrågorna.  
Kommunen har förståelse för att vissa frågor är av sådan karaktär att de kan 
behöva sättas på prövotid eller att behovet av skyddsåtgärder kan behöva 
bedömas i ett senare skede. Kommunen anser dock att SKB i vissa frågor, till 
exempel gällande åtgärder vid arbeten i vatten och rening av lak- och 
länshållningsvatten, skjuter fram beslut utan att det är visat att det är motiverat. 
Om SKB i detta skede inte kan redovisa närmare detaljer om förväntad påverkan 
eller vilka skyddsåtgärder som är rimliga att vidta utan vill hålla det öppet, bör 
det åtminstone klarläggas vilka effekter som kan uppnås med möjliga 
skyddsåtgärder för att kunna bedöma om dessa skyddsåtgärder är tillräckliga. 
Kommunen motsätter sig inte att vissa frågor hanteras inom ramen för tillsynen 
men vill betona vikten av att ramarna för verksamheten framgår av tillståndet.  

SKB:s förslag till villkor, bemyndiganden och 
utredningsföreskrifter 
Östhammars kommun noterar att SKB i sitt bemötande gjort ett antal justeringar 
i de föreslagna villkoren och att det även tillkommit ett nytt villkor, villkor 20. 
Kommunen har inga synpunkter på villkorsförslag 1-3, 6-7, 9, 13-14 och 16-20 
samt bemyndigade B.2-5. Nedan redogörs för kommunens syn på övriga 
villkorsförslag, bemyndiganden och utredningsföreskrifter.  

Etablering av bulleralstrande arbeten (villkor 4) 
Östhammars kommun noterar att SKB har formulerat om villkoret i enlighet 
med kommunens synpunkt och har inga ytterligare synpunkter på 
villkorsförslaget.  
I övrigt noterar kommunen att SKB anför att bullernivåerna inom omgivande 
fågelskydds- och Natura 2000-område kommer att ligga väl under det 
begränsningsvärde på 45 dBA som länsstyrelsen föreslår. Kommunen ställer sig 
i detta avseende frågande till varför SKB inte kan acceptera ett villkor i enlighet 
med det föreslagna begränsningsvärdet. SKB får i vart fall anses ha åtagit sig att 
säkerställa att nivåerna i dessa områden kommer ligga under 45 dBA.  
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Transporter (villkor 5) 
Tunga transporter på kvällar och helger 
SKB vidhåller det tillägg till tidigare lämnat villkorsförslag som gjordes i 
bolagets komplettering i mars (aktbilaga 245) vilket innebär att ett större antal 
tunga transporter till och från SFR, efter godkännande från tillsynsmyndigheten, 
får göras under kvällar och helger.  
SKB anför bland annat att den egna betongtillverkningen inte kommer att vara 
tillräcklig för att kontinuerligt försörja bygg- och anläggningsarbetena med 
betong samt att vissa särskilda typer av betong sannolikt inte kommer att kunna 
tillverkas på plats. SKB betonar även att kvaliteten på vissa betong-
konstruktioner i slutförvaret bedöms vara av stor strålsäkerhetsmässig betydelse 
och anför att tillståndet inte bör innehålla villkor eller krav som riskerar 
strålsäkerheten under drift eller efter förslutning.  
Östhammars kommun delar naturligtvis SKB:s uppfattning att tillståndet inte bör 
innehålla villkor eller krav som riskerar strålsäkerheten. Kommunen anser dock 
fortsatt att det genom planering bör gå att undvika tung trafik utanför de angivna 
tiderna. Det SKB anför angående betongkonstruktionernas betydelse för 
strålsäkerheten ger stöd för kommunens uppfattning om att god planering och 
framförhållning är en given del av verksamheten. Östhammars kommun 
vidhåller därför sin inställning att det föreslagna tillägget samt tillhörande 
bemyndigande (B.7) bör utgå.  
Östhammars kommun har inga synpunkter på justeringen av villkoret från 
”trafik” till ”fordonstrafik”.  

Sjötransporter 
Östhammars kommun noterar att SKB gjort ett tillägg i villkorsförslag 5 
gällande sjötransport av bergmassor, i huvudsak i enlighet med kommunens 
förslag. Kommunen är positiv till detta tillägg och har inga ytterligare 
synpunkter på denna del av villkorsförslaget.  

Arbeten i vatten (villkor 8) 
Villkorsförslag 8 kvarstår oförändrat. SKB anför bland annat att bolaget vid 
anläggningsarbetena kommer att använda sig av beprövad teknik som effektivt 
förhindrar grumling vid arbeten i vatten. Villkorsförslaget anger, enligt SKB, 
ramarna för den tillämpade tekniken men lämnar utrymme för praktiska 
tillämpningar. SKB anför vidare att tidsbegränsningar för arbeten i vatten 
riskerar att medföra tidsförskjutningar som orsakar ökade projektkostnader utan 
motsvarande miljönytta. 
Östhammars kommun vidhåller tidigare framförd synpunkt om att villkors-
förslaget är alltför vagt. Även om villkoret anger att grumlingsskydd i form av 
exempelvis siltskärmar ska användas, framgår inte vilken effekt de minst ska ha. 
Kommunen inser att praktiska anpassningar kan behöva göras i ett senare skede 
men anser att villkoret bör förtydligas så att det framgår vilka effekter som minst 
ska uppnås med skyddsåtgärderna. Om inte villkoret förtydligas anser 
kommunen att det fortsatt finns ett behov av att tidsbegränsa åtgärderna för att 
minimera påverkan på växt- och djurliv i vatten. 
Kommunen betonar i sitt senaste yttrande vikten av att hantera eventuella 
kumulativa effekter vid arbeten i vatten. SKB anför att eftersom utfyllnaden för 
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SFR kommer att ske på motsatt sida av Stora Asphällan i förhållande till 
hamnverksamheten och havsvattenuttaget så bedöms arbetena inte ge upphov till 
kumulativa grumlingseffekter. Östhammars kommun förutsätter att SKB, som en 
del av kontrollprogrammet, kommer att övervaka effekterna av grumling för att 
säkerställa att någon oacceptabel grumling inte uppstår.  

Utsläpp till vatten (villkor 10-11 samt tillhörande prövotid) 
Utsläpp under driftskedet 
Östhammars kommun har tidigare framfört att det bör finnas ett villkor om 
utsläpp av länshållningsvatten under drift- och avvecklingsskedet eller att SKB i 
vart fall bör förtydliga varför det inte bedöms motiverat. Kommunen har även 
framfört att det bör finnas andra miljöstörande ämnen, utöver olja och 
suspenderat material, som behöver övervakas. Länsstyrelsen har föreslagit ett 
antal villkor gällande utsläpp till vatten.  
SKB motsätter sig att det föreskrivs villkor med ett stort antal utsläpps-
parameterar för driftskedet och ifrågasätter om det är miljömässigt motiverat. 
SKB anför bland annat att behovet av övervakning och åtgärder kan komma att 
förändras under drifttiden och att frågan inte är av sådan betydelse att den måste 
regleras genom villkor.  
SKB åtar sig att utöka egenkontrollen avseende länshållningsvatten och 
dagvatten under drifttiden och anför att frågan om åtgärder kan hanteras genom 
tillsynen. Om domstolen anser att det är nödvändigt med villkor anser SKB att 
frågan måste skjutas upp under en prövotid. 
Östhammars kommun vill betona vikten av tydlighet i vad verksamhetsutövaren 
har att uppfylla samt att tillsynsmyndigheten ges goda förutsättningar att bedriva 
tillsyn över verksamheten. Kommunen tar inte ställning till huruvida det bäst 
regleras i villkor eller via tillsyn men anser att framförda synpunkter från 
länsstyrelsen, med erfarenhet från tillsyn av befintliga SFR, bör väga tungt. 

Utsläpp av kväveförorenat vatten 
Villkorsförslag 11 kvarstår oförändrat. SKB anför att de inom ramen för sin 
egenkontroll kommer tillämpa målsättningsvärden och ansätta utsläppsnivåer där 
reningen inte längre kan anses effektiv. Det går, enligt SKB, inte att på förhand 
ange en nedre gräns men resultatet kommer att redovisas för tillsyns-
myndigheten. Östhammars kommun noterar även att SKB vid förnyade 
beräkningar kommit fram till att utsläppen av kväve till vatten kommer vara 
mindre än hälften jämfört med det SKB redovisade vid huvudförhandlingen 
2019.  
Östhammars kommun är positivt till de förtydliganden SKB gör gällande 
villkorsförslaget samt den jämförande analys av tekniker för kväverening som 
ansökan kompletterats med (bilaga K:23). Kommunen vidhåller dock att 
villkoret är för otydligt och om det inte förtydligas bör åtminstone det kopplade 
bemyndigandet (B.6) utvidgas till att även omfatta att bedöma om det är möjligt 
att rena länshållningsvatten på kväve eller inte. Det föreslagna villkoret innebär, 
enligt kommunens bedömning, inga egentliga krav på vad som ska uppnås med 
åtgärderna. Villkoret är således inte möjligt att följa upp på ett ändamålsenligt 
sätt.  
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Prövotid och utredningsföreskrifter 
Östhammars kommun är positivt till att SKB justerat sitt förslag till utrednings-
föreskrift så att prövotiden kopplas till bergarbetena i den här aktuella 
prövningen. Kommunen uppfattar det SKB framför i sitt bemötande som att 
huvudinriktningen är att vidta skyddsåtgärder i sådan utsträckning att det inte 
finns behov av kompensationsåtgärder. 
Det är av stor vikt för Östhammars kommun att åtgärder vidtas för att minimera 
kvävebelastningen på Öregrundsgrepen och kommunen är positiv till de utökade 
skyddsåtgärder som SKB föreslår. Kommunen har i nuläget inga invändningar 
mot förslaget om prövotid men önskar ett förtydligande gällande varför den 
föreslagna prövotiden behöver vara så lång som tre år.  

Dialogforum (villkor 12) 
SKB har, efter synpunkter från länsstyrelsen, justerat villkorsförslaget så att 
tillsynsmyndigheten erbjuds att delta. Länsstyrelsen anför i sitt remissvar att 
myndigheten inte ser det som lämpligt att bli utpekad som en myndighet som ska 
vara förpliktigad att på kommunens uppmaning delta på möten. Länsstyrelsen 
anför även att den föreslagna utformningen skulle kunna uppfattas som att 
länsstyrelsen inte följer villkoret om de har förhinder att delta. 
Östhammars kommun anser att eftersom det som ska avhandlas på mötena är 
lokala miljöfrågor har länsstyrelsen som tillsynsmyndighet för dessa frågor en 
ytterst viktig roll i mötena. Länsstyrelsen kan värdera och komplettera 
tillståndshavarens information och myndighetens deltagande i mötena är av stor 
vikt för kommunen. I sammanhanget vill kommunen framhålla att villkoret 
enbart är bindande för SKB.  
Östhammars kommun vill i sammanhanget även framhålla att den av SKB 
tidigare föreslagna formuleringen återfinns i regeringens tillåtlighetsbeslut för 
slutförvaret för använt kärnbränsle (Kärnbränsleförvaret).  

Kompensation för habitatförlust för fisk vid utfyllnad av vatten (villkor 15) 
Östhammars kommun har inga invändningar mot att avvakta sakkunnig-
utlåtandet eller att det får ligga till grund för förslag på eventuella åtgärder och 
avgifter. Kommunen vidhåller dock sin principiella inställning att det i första 
hand bör vidtas lokala fiskevårdande åtgärder.  

Övriga synpunkter 

Bergupplag från Kärnbränsleförvaret 
Östhammars kommun efterfrågade i sitt senaste yttrande ett förtydligande 
gällande bergupplag för bergmassor från Kärnbränsleförvaret inför utskeppning 
via hamnen. Kommunen hade uppfattat att sådana upplagsytor inte omfattas av 
den aktuella ansökan då det tidigare hanterats i ansökan om hamnverksamhet.  
SKB förtydligar i sitt bemötande att det på Stora Asphällan, inom SFR:s 
verksamhetsområde, även kommer att hanteras bergmassor från andra 
anläggningsarbeten i området, inklusive från Kärnbränsleförvaret. SKB anför att 
eftersom ytan som kommer att användas för tillfällig lagring av bergmassor från 
SFR-utbyggnaden är belägen nära hamnen bedöms det rationellt att använda 
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ytan på detta sätt. Ytan kommer, som kommunen uppfattar SKB, även fortsatt ha 
rening av lakvatten.  
Östhammars kommun delar SKB:s bedömning om att det är en rationell 
användning av ytan och har inga invändningar mot den föreslagna 
användningen. Kommunen vill dock ur avgränsningssynpunkt lyfta frågan om 
lämpligheten i att ett bergupplag från en verksamhet ingår i tillståndet för en 
annan verksamhet.  
Östhammars kommun noterar att SKB gjort ett förtydligande gällande 
bemyndigande B.1. Bemyndigandet avser hantering av överskottsmassor från de 
olika anläggningsarbetena i området. Östhammars kommun har, utöver det som 
framförs ovan, inga synpunkter på bemyndigande B.1. 

Naturgrus 
Östhammars kommun noterar att SKB, i enlighet med kommunens förslag, åtar 
sig att redovisa eventuell användning av naturgrus samt motiv för detta i den 
årliga miljörapporten.  
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SAKEN 

Ansökan om undersökningstillstånd enligt lag (1966:314) om kontinentalsockeln 
________________________________________________________________ 
 
1. YRKANDEN 

I. Eolus Vind AB yrkar att regeringen meddelar tillstånd till att utforska 

kontinentalsockeln inom de områden som anges i bilaga 1. 

 

II. Eolus Vind AB yrkar att undersökningstillståndet ska gälla under fem (5) år från 

det att tillståndet vunnit laga kraft. 

 

2. FÖRSLAG TILL VILLKOR 

Eolus Vind AB (hädanefter ”Eolus” eller ”bolaget”) föreslår att det föreskrivs följande villkor 

för tillståndet. 

Inkom 2022-08-30
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1) Verksamheten ska utföras och bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad som 

angetts i ansökan och i övrigt uppgetts i målet. 

 

2) Bolaget ska informera Sjöfartsverket och Försvarsmakten senast fyra (4) veckor innan 

undersökningsarbetena påbörjas. Information om tid, position och kontaktuppgifter till 

den som utför undersökningarna ska lämnas till Sjöfartsverket  

och till Försvarsmakten 

  

 

Efter avslutat arbete ska resultaten av undersökningarna rapporteras till Sjöfartsverket 

för uppdatering av djupdatabas och sjökort. 

 

3) Bolaget ska samråda med Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och Kustbevakningen om 

huruvida särskilt sjösäkerhetshöjande åtgärder behövs när arbetena sker i närheten av 

sjötrafiktäta områden såsom riksintresseklassade farleder. 

 

4) Fiskeriorganisationerna Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) och Havs- 

och Kustfiskarnas Producentorganisation (HKPO) samt Sveriges Pelagiska Fiskares 

Producentorganisation (SPF) ska informeras om när och var undersökningarna 

kommer att utföras så att fiske inte onödigt hindras. 

 

5) Instrument eller annan utrustning får inte lämnas kvar efter undersökningstidens 

utgång. Utsläpp av olja och andra skadliga ämnen ska så långt som möjligt undvikas. 

Dumpning av avfall i samband med arbetet får inte ske. Förlorad geoteknisk och 

geofysisk utrustning ska så långt som möjligt återhämtas. 

 

6) Kopia av insamlad geologisk/geoteknisk information från svenskt 

kontinentalsockelområde ska fortlöpande tillställas SGU. Innan information översänds 

ska SGU kontaktas  
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3. BAKGRUND 

Eolus undersöker förutsättningarna för att etablera en havsbaserad vindkraftpark i södra 

Bottenhavet cirka 17 km utanför Tierps kommun, inom både svensk ekonomisk zon och 

svenskt territorialvatten. Projektet benämns Najaderna. Undersökningarna som omfattas av 

denna ansökan syftar till att dels kartlägga de tekniska och miljömässiga förutsättningarna för 

att etablera en vindkraftpark inom undersökningsområdet, dels undersöka förutsättningarna 

för nedläggning av överföringskabel till land från vindkraftparken. Undersökningarna 

kommer att utgöra underlag inför kommande ansökan om tillstånd till anläggning och drift av 

vindkraftparken och nedläggning av kablar. 

4. OM SÖKANDEN 

Eolus etablerades 1990 och är idag en av Nordens ledande vindkraftsprojektörer. Eolus 

huvudsakliga verksamhet omfattar projektering och etablering av anläggningar för förnybar 

energi och energilagring. Hittills har Eolus medverkat vid uppförandet av fler än 660 

vindkraftverk med en sammanlagd installerad effekt om cirka 1 400 MW. 

 

Bolaget bedriver verksamhet i Norden, Baltikum, Polen och USA och är för närvarande 

engagerat i projektutvecklingen av ett antal havsbaserade vindkraftsprojekt. Utöver 

projektering och etablering har Eolus också en driftorganisation som för närvarande förvaltar 

mer än 900 MW installerad kapacitet. 

 

5. DEN ANSÖKTA VERKSAMHETENS ART OCH OMFATTNING 

5.1. Undersökningsområdet 

Undersökningsområdet för vindkraftsparken ligger i södra Bottenhavet cirka 17 km utanför 

kusten i Tierps kommun, inom både den ekonomiska zonen och territorialhavet och är cirka 

350 km2 stort. Undersökningsområdena för överföringskablarna sträcker sig från 

undersökningsområdet för vindkraftsparken via utredningskorridorer fram till land i 

respektive Älvkarleby, Östhammar och Gävle kommun. Utredningskorridorerna för kablarna 

är cirka 32 km, 47 km och 53 km långa. 

För karta över undersökningsområdet och koordinater, se bilaga 1. 
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5.2. Sökta undersökningsmetoder 

De planerade undersökningarna omfattar geofysiska och geotekniska undersökningar, 

naturvärdesinventering genom bottenprovtagning och filmning samt inventering av 

odetonerad ammunition (”UXO”) genom magnetfältsundersökningar.  

De geofysiska undersökningarna utförs för att erhålla information om undersökningsområdets 

batymetri samt för att kartlägga bottenförutsättningar, sedimenttyper m.m. Undersökningarna 

genomförs med Sub Bottom Profiler, Multibeam Echo Sounder och Side Scan Sonar. 

 

Geotekniska undersökningar avses utföras för att samla in information om bottensedimentens 

materialsammansättning och materiallagerföljder. Undersökningarna genomförs med 

spetstryckssondering och sedimentprovtagning genom Cone Penetration Testing och 

Vibrocore sampling. Resultaten kan utgöra underlag vid val av fundamentstyp till 

vindkraftverken och vid utvärdering av föroreningssituationen i området samt vid beräkning 

och modellering av sedimentspridning. 

 

Undersökningsmetoderna omfattar inte borrning eller sprängning vilket innebär att någon 

miljökonsekvensbeskrivning inte krävs enligt 3 a § fjärde stycket 3 eller 4 lagen om 

kontinentalsockeln. 

 

För en närmare beskrivning av de planerade undersökningarna hänvisas till den tekniska 

beskrivningen och miljöbedömningen, bilaga 2. 

6. ARBETSPROGRAM 

Enligt den nuvarande tidsplanen avser Eolus att påbörja undersökningarna under 2023 under 

förutsättning att undersökningstillstånd då har erhållits. Undersökningarna beräknas utföras 

under sammanlagt cirka 60 – 90 dagar. 

 

Det preliminära arbetsprogrammet kan således beskrivas enligt följande. 

 

• Geofysiska undersökningar påbörjas tidigast vår/sommar 2023 och beräknas pågå upp 

till cirka fyra veckor. 
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• Geotekniska undersökningar påbörjas tidigast april 2023 och beräknas pågå under 

cirka två till fyra veckor. 

Undersökningarna bedöms behöva pågå under den tid som anges ovan fördelat över flera 

säsonger, även om den totala faktiska tidsåtgången för arbetet förväntas uppgå till endast ett 

par månader. Tidsplanen är beroende av flera olika faktorer så som exempelvis 

väderförhållanden då samtliga moment kräver lugn sjö och isfria förhållanden. Eftersom vissa 

undersökningar behöver genomföras under särskilda väderförhållanden kan ordningen för 

undersökningarna komma att ändras. Tidsplan och arbetsprogram beror därmed till stor del på 

vilken tid på året som undersökningstillståndet erhålls. Tidsåtgången för de olika momenten 

kan i dagsläget inte specificeras i detalj. 

 

Giltighetstiden för undersökningstillståndet behöver mot denna bakgrund uppgå till fem (5) 

år. 

7. DE ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLERNA I 2 KAP. MILJÖBALKEN 

Kunskapskravet 

Eolus är ledande inom projektutveckling av storskaliga vindkraftsanläggningar, se ovan 

punkten 4. Inom bolaget finns omfattande kunskap och erfarenhet av etablering av vindkraft 

både på land och till havs. Specialistkunskaper som krävs för att utföra undersökningarna 

inhämtas även via teknikkonsultföretag. 

 

Kunskapskravet är således uppfyllt. 

 

Försiktighetsprincipen och kravet på bästa möjliga teknik 

Bolaget kommer att vidta de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som krävs för att undvika 

påverkan på miljön. Undersökningarna kommer inte ge upphov till störande 

undervattensbuller eller annan negativ påverkan på den marina miljön. Därutöver kommer 

resultatet av undersökningarna ligga till grund för bedömningar för bl.a. tekniska lösningar 

vad gäller exempelvis val av fundament till vindkraftverken och utgör således ett led i 

uppfyllandet av kravet på bästa möjliga teknik. 

 

Inkom 2022-08-30
Dnr KS-2022-557
Dpl 900



 

6(9) 

 

 

 

Lokaliseringsprincipen 

Eolus har utrett olika områden för etablering av havsbaserad vindkraft varvid det aktuella 

undersökningsområdet har identifierats som väl lämpat. Undersökningarna som omfattas av 

tillståndsansökan är nödvändiga för att närmare utreda förhållandena på platsen. Utifrån 

undersökningarna kommer den bästa lokaliseringen att väljas, både vad gäller exportkablarna 

och området inom vilket turbinerna kommer att anläggas. Undersökningarna utförs därmed 

även som ett led i att kunna uppfylla lokaliseringsprincipen. 

 

Hushållningsprincipen 

Undersökningarna sker för att möjliggöra etablering av vindkraft som är en förnyelsebar 

energikälla. Vindkraftparken kan bidra till Sveriges politiska målsättning om en helt förnybar 

energiförsörjning år 2040. Undersökningarna syftar således till att möjliggöra en verksamhet 

som bidrar till en hållbar utveckling och lämplig hushållning av energiresurser. Bolaget 

kommer därtill att så långt som möjligt att begränsa resursutnyttjandet vid 

undersökningsarbetena genom att minimera energianvändning, omhänderta och om möjligt 

återvinna eventuellt avfall. 

 

Produktvalsprincipen 

Produktvalsprincipen innebär att verksamhetsutövaren ska undvika att använda potentiellt 

miljö- och hälsoskadliga kemiska produkter eller varor som innehåller eller har behandlats 

med sådan kemisk produkt, om produkten eller varan kan bytas ut mot en mindre farlig sådan. 

 

Bolaget kommer att genomföra projektet med beaktande av denna princip. 

_________________ 

Bolaget anser sammanfattningsvis att verksamheten innebär ett iakttagande av miljöbalkens 

hänsynsregler.  
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8. ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖREBYGGA VATTENFÖRORENING OCH 

INTRÅNG PÅ SJÖFART, FISKE SAMT ANDRA INTRESSEN 

8.1. Vattenförorening 

Ingen vattenförorening förväntas uppkomma genom undersökningarna som omfattas av 

ansökan. Undersökningarnas påverkan på den marina miljön förväntas bli försumbar. 

8.2. Sjöfart, fiske och andra intressen 

Sjöfart 

Det förekommer sjöfart i och intill undersökningsområdet. Undersökningsområdet för 

vindkraftsparken gränsar och överlappar delvis farleden Grundkallen – 

Söderhamn/Hudiksvall som är riksintresse för sjöfarten. Även andra farleder som är av 

riksintresse förekommer i närheten av undersökningsområdena. På grund av 

undersökningarnas tillfälliga art och omfattning bedöms emellertid sjöfarten inte påverkas. 

För att säkerställa detta kommer Sjöfartsverket att informeras i god tid innan 

undersökningarna påbörjas för att undvika störningar. 

 

Fiske 

Undersökningsområdet för vindkraftsparken angränsar till riksintresse för yrkesfisket. Fisket 

bedöms inte påverkas på grund av undersökningarnas tillfälliga art och omfattning. Som 

förebyggande åtgärd kommer yrkesfiskarna via fiskeorganisationer att informeras innan 

undersökningarna påbörjas. 

 

Skyddade områden 

Inom undersökningsområdena för vindkraftsparken och överföringskablarna förekommer inga 

områden som är skyddade enligt 7 kap. miljöbalken. 

 

Det finns ett antal Natura 2000-områden inom några kilometer från undersökningsområdet. 

Undersökningarna bedöms inte medföra någon risk för påverkan på miljön eller de 

naturvärden som förekommer i Natura 2000-områdena. En utförlig redogörelse över 

näraliggande Natura 2000-områdena och bedömning av verksamhetens påverkan på dem 

finns i den tekniska beskrivningen, bilaga 2. 
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Marina naturvärden 

Undersökningarnas påverkan på den marina miljön förväntas sammantaget bli försumbar. 

Grab-sampling och Vibrocore-sampling kan ge upphov till mycket lokal och begränsad 

grumling. Övriga undersökningsmetoder ger inte upphov till sedimentspridning eller 

grumling. 

 

Marina däggdjur och fåglar 

Östersjötumlarens huvudsakliga utbredningsområde är södra Östersjön, öster om Bornholm 

upp till Stockholms skärgård. Undersökningarna bedöms därför inte påverka tumlare. 

 

Kända födosöksområden och uppehållsplatser för sälar bedöms ligga på ett sådant avstånd 

från undersökningsområdena att någon risk för påverkan inte föreligger. 

 

Närmaste kända fågelområde är Finngrundens västra och östra bankar som bl.a. utgör 

övervintringslokal för alfågel och rastlokal för flera andra sjöfåglar. Undersökningsområdet 

för vindkraftparken är belägen som närmast cirka 4 km från bankarna. Avståndet är så pass 

stort att risk för påverkan inte föreligger. I anslutning till de norra och mellersta 

kabelkorridorerna ligger fågelområdena Vitgrund – Norrskär, Eggegrund – Gråsjälsbådan, 

Limön och Orarna. Med hänsyn till den begränsade tid som undersökningarna pågår, samt då 

fartygstrafik redan förekommer i hög grad i området, bedöms påverkan på fågellivet bli 

försumbar. 

 

9. SÖKANDENS TEKNISKA OCH EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Som framgår ovan har Eolus omfattande erfarenhet av projektering, uppförande och 

förvaltning av vindkraft i både Sverige och utomlands. Bolaget har således den erfarenhet och 

det tekniskt kunnande som krävs för att genomföra undersökningarna. Därtill kommer bolaget 

att anlita externa experter inom relevanta områden för den sökta verksamheten. 

 

Eolus har cirka 50 anställda och en omsättning om cirka 2,5 miljarder kronor. 

 

Sammantaget står det klart att Eolus har de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att 

genomföra den ansökta verksamheten. 
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Administrativa uppgifter 

Sökande:  Eolus Vind AB (publ)  

Organisationsnummer: 556389-3956 

Postadress:    

 

Hemsida: www.eolusvind.com 

Kontaktperson:  Måns Larsson 

Telefon:   

E-post:   

Konsult:  DGE Mark och Miljö AB 

Uppdragsansvarig:  Monika Walfisz 

Medarbetare:  Charlotte Andersson 

Juridiskt ombud:  Advokatfirman Åberg & Co AB 

Björn Hellman, advokat 

Emil Samuelsson, advokat 

Nils Karlsson Green, bitr. jurist 

 

 

Underlaget har upprättats av DGE Mark och Miljö AB 

Kartor och bilder är om inte annat angivits framtagna av Eolus Vind AB 

Innehåll i kartor är hämtat från myndighetshemsidor exempelvis Länsstyrelsen, Sjöfartsverket, 

Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Trafikverket, Havs- och Vattenmyndigheten, Riksantikvarieämbetet, 
m.m. 
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Najaderna vindkraftpark 
Eolus Vind utreder förutsättningarna för en havsbaserad vindkraftpark  

i territorialvattnet och svensk ekonomisk zon i södra Bottenhavet ca 17 km 

utanför Tierps kommun, Uppsala län. Vindkraftparken förväntas omfatta upp till 

68 vindkraftverk. Från vindkraftparken kommer överföringskablar till 

överliggande elnät på land att dras. De alternativa utredningskorridorerna för 

överföringskablarna berör även Älvkarleby kommun, Östhammar kommun samt 

Gävle kommun i Gävleborgs län. 

Inför en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, lag (1992:1140) om Sveriges 

ekonomiska zon och lag (1966:314) om kontinentalsockeln för vindkraftparken  

och överföringskablarna planeras bottenundersökningar att utföras inom  

utredningsområdet i syfte att kartlägga de tekniska och  

miljömässiga förutsättningarna som råder i området. För detta 

krävs ett undersökningstillstånd enligt kontinentalsockellagen. 
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1 Introduktion 

 Bakgrund 
Eolus Vind AB (publ) (”Eolus”) ansöker om undersökningstillstånd enligt lag 

(1966:314) om kontinentalsockeln inför etablering av en havsbaserad 

vindkraftpark inom svensk ekonomisk zon och svenskt territorialvatten i södra 

Bottenhavet. 

 Syfte 
De undersökningar som planeras syftar till att kartlägga de tekniska och 

miljömässiga förutsättningar som råder inom aktuellt utredningsområde inför 

etablering och drift av en havsbaserad vindkraftpark samt inom 

utredningskorridorer för nedläggning av överföringskabel in till land. 

Undersökningarna kommer att utgöra underlag inför kommande arbete med 

tillståndsansökningar enligt miljöbalken och lagen om Sveriges ekonomiska zon 

samt teknisk utformning av den planerade vindkraftparken såsom fundamentsval, 

val av utredningskorridor för exportkablar och därefter placering av exportkablar. 

 Avgränsning 
De geografiska avgränsningarna av ansökan, som avser utredningsområde för 

vindkraftpark och utredningskorridorer för kablar, framgår av översiktskarta i 

Figur 1. 

Undersökningarna omfattar inte borrning eller sprängning. 

 Tidplan 
Undersökningarna bedöms pågå under totalt 2–3 månader och avses påbörjas 

under 2023, förutsatt att tillstånd för undersökningarna då har erhållits. 

Undersökningarna delas upp i flera moment och bedöms pågå under en 

flerårsperiod. Faktorer som påverkar när olika moment kan utföras är till 

exempel; 

• Årstidsberoende för vissa moment av den marina 

naturvärdesinventeringen 

• Väderberoende för samtliga moment med krav på lugn sjö och isfria 

förhållanden 

• Krav på inbördes ordning eftersom utformning av vissa undersökningar 

baseras på andra undersökningar 

Undersökningstillståndet behöver av dessa anledningar gälla under en 

femårsperiod. 

Den initiala planeringen innebär att geofysiska undersökningar kommer att 

genomföras först. Då en del av undersökningarna behöver genomföras vid 
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bestämda årstider kan ordningen för vilken undersökningarna avses genomföras 

komma att ändras. Vilken ordning undersökningarna genomförs beror därmed 

också till stor del på när på året tillstånd enligt kontinentalsockellagen erhålls. 

Tidsåtgång för de olika momenten kan i dagsläget inte specificeras i detalj. För de 

geofysiska undersökningarna beror tidsåtgången på hur transekterna utformas, 

det totala antalet linjekilometer samt hastighet som fartyget framförs med. 

Undersökning av UXO (oexploderad ammunition) bedöms pågå under ca 1–2 

veckor och de geotekniska undersökningar och den marina 

naturvärdesinventeringen förväntas pågå i ca 2–3 veckor vardera. 

 Eolus Vind AB 
Eolus är drivande i omställningen till förnybar energiproduktion och har sedan 

starten 1990 utvecklats till en av Nordens ledande vindkraftsprojektörer. Eolus 

huvudsakliga verksamhet omfattar projektering och etablering av anläggningar 

för förnybar energi och energilagring. Hittills har Eolus medverkat vid 

uppförandet av mer än 660 vindkraftverk med en sammanlagd effekt om 

1 400 MW. Utöver detta har Eolus pågående etableringar i Sverige, Norge och USA. 

Sammanlagt har Eolus etablerat ca 13 procent av den vindkraft som byggts i 

Sverige. 

Projekt realiseras främst genom försäljning av nyckelfärdiga anläggningar och 

Eolus erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och 

konkurrenskraftiga investeringsobjekt. Eolus bedriver för närvarande verksamhet 

i Norden, Baltikum, Polen och USA. 

Eolus är engagerat i projektutvecklingen av ett antal havsbaserade 

vindkraftsprojekt inom de länder där verksamhet bedrivs. I takt med att 

etableringskostnaderna för havsbaserad vindkraft sjunker siktar Eolus på att vara 

en del av värdekedjan i detta segment genom utveckling av attraktiva 

havsbaserade vindkraftsprojekt. 

Utöver projektering och etablering har Eolus också en driftorganisation som för 

närvarande förvaltar mer än 900 MW vindkraft. Eolus tillhandahåller fullständiga 

drift- och förvaltningstjänster för att ge investerare ett bekymmersfritt ägande av 

vindkraftsanläggningar som kan vara uppförda av Eolus såväl som av andra 

aktörer. 

 Miljökonsult 
DGE Mark och Miljö AB grundades år 2004 och är ett konsultföretag inom 

miljöområdet med en bred kompetens och lång erfarenhet inom bl.a. 

miljöprövningar, periodiska besiktningar, förorenade områden, hållbarhetsfrågor, 

ledningssystem, vattenkemi och utsläpp till luft. DGE har kunder inom flera olika 

branscher som t.ex. livsmedelsindustrin, massabruksindustrin, energibolag, 

verkstadsindustrin samt i offentlig sektor såsom kommun och region. 

Inkom 2022-08-30
Dnr KS-2022-557
Dpl 900



NAJADERNA VINDKRAFTPARK TEKNISK BESKRIVNING OCH MILJÖBEDÖMNING  

 

 
 

7(48) 

 

2 Projektet 

 Lokalisering 
Utredningsområdet för vindkraftparken ligger som närmast 17 km utanför kusten 

inom Tierps kommun, Uppsala län. De alternativa utredningskorridorerna för 

överföringskablar löper från utredningsområdet för vindkraftparken och angör 

land i Östhammar och Älvkarleby kommun samt Gävle kommun i Gävleborgs län. 

Se Figur 1, Figur 2, Figur 3 och Figur 4 för kartillustrationer. 

Utredningsområdet för vindkraftparken är ca 350 km2 stort och 

utredningskorridorerna för kablar är ca 32 km (landtagning vid Forsmark 

kärnkraftverk), 47 km (landtagning i Skutskär) respektive 53 km (landtagning i 

Gävle) långa beroende på val av sträckning. Vattendjupet i utredningsområdet för 

vindkraftparken är ca 30–60 meter och i utredningskorridorerna för kablar ca 0–

60 meter. Utredningsområdet för vindkraftparken och utredningskorridorerna för 

kablar benämns gemensamt undersökningsområdet. 

I det nuvarande stadiet är utredningsområdet för vindkraftparkens gränser 

fastställt genom kartstudier, vilket även gäller föreslagna utredningskorridorer 

för kablar. Undersökningarna som presenteras i detta underlag kommer endast 

att utföras i vatten. De alternativa landtagningspunkterna är valda utifrån en 

inledande nätanslutningsstudie som klargjort de generella förutsättningarna för 

anslutning till överliggande nät på land.  
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Figur 1 Översiktskarta över utredningsområdet för vindkraftpark samt utredningskorridorer för kablar. 
Observera att undersökningarna kommer att genomföras inom både utredningsområde och 

utredningskorridorer, dessutom endast i vatten, inte på land. 
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Figur 2 Översiktskarta över kustnära områden för utredningskorridor för kablar med anslutning i Gävle. 

Observera att undersökningarna endast kommer ske i vatten, inte på land. 
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Figur 3 Översiktskarta över kustnära områden för utredningskorridor för kablar med anslutning i 
Skutskär. Observera att undersökningarna endast kommer ske i vatten, inte på land. 
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Figur 4 Översiktskarta över kustnära områden för utredningskorridor för kablar med anslutning vid 

Forsmark kärnkraftverk. Observera att undersökningarna endast kommer ske i vatten, inte på land. 
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3 Omgivningsbeskrivning 

 Planområden 

3.1.1 Havsplaner 

Regeringen har i februari 2022 beslutat om havsplaner, som ska vara vägledande 

för hur Sverige och Sveriges kommuner ska använda sina vatten. Havsplanerna 

ska också vara vägledande underlag vid tillståndsprövningar och andra ärenden 

enligt miljöbalken (1998:808).  

Havsplanerna omfattar Sveriges ekonomiska zon och svenskt territorialhav 

undantaget cirka en sjömil närmast kusten, som utgör baslinjen. I territorialhavet, 

som sträcker sig maximalt 12 nautiska mil (ca 22 km) från baslinjen delar staten 

planeringsansvar med kommunerna. I den ekonomiska zonen har staten ensamt 

planeringsansvar. Se Figur 5 för illustration. 

I områden som omfattas av en beslutad havsplan ska länsstyrelsens arbete 

grundas på havsplanen enligt 3 § förordningen (1998:896) om hushållning med 

mark- och vattenområden. Kommunen ska enligt plan- och bygglagen (2010:900) 

ta fram en översiktsplan för hela kommunen, inklusive territorialhavet. 

Havsplanerna ska vara vägledande för den kommunala planeringen. 

 

Figur 5 Figuren illustrerar ansvarsfördelningen mellan stat och kommun inom havets olika 
administrativa gränser. Källa: Havs- och vattenmyndigheten, Förslag till havsplaner, 2019 

För havsplanerna har tio planeringsmål tagits fram som har varit styrande vid 

framtagandet av planerna: 
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Övergripande mål: 

• Bidra till god havsmiljö och hållbar tillväxt. 

Skapa förutsättningar för: 

• Regional utveckling, rekreation och bevarande av kulturvärden 

• Marin grön infrastruktur och främjande av ekosystemtjänster 

• Hållbar sjöfart 

• God tillgänglighet 

• Utvecklad energiöverföring och förnybar elproduktion i havet 

• Ett hållbart yrkesfiske 

• Försvar och säkerhet 

Skapa beredskap för: 

• Framtida utvinning av mineraler och koldioxidlagring 

• Framtida etablering av hållbart vattenbruk 

Havsplaneområden 

Det aktuella utredningsområdet för vindkraftparken ligger både inom den 

ekonomiska zonen och territorialhavet i södra Bottenhavet och omfattas av 

havsplaneområde B140. Det nordligaste kabelkorridorsalternativet berör även 

havsplaneområde B152. 

Havsplanen anger användning energiutvinning för flera områden i Södra 

Bottenhavet bl.a. B152. Vindförhållanden, grundområden och närheten till bra 

anslutningspunkter gör förutsättningarna för energiutvinning gynnsamma i 

havsområdet. Ur nationell energisynpunkt är Gävlebukten ett strategiskt område 

för havsbaserad vindkraft. Generellt för södra Bottenhavet anges i planförslaget 

att särskild hänsyn ska tas till totalförsvarets intressen vid energiutbyggnad. 

Havsplaneområde B140 sträcker sig över hela södra Bottenhavet, från 

Östhammars kommun i söder till Nordanstigs kommun i norr. Inom området har 

mindre havsplaneområden avgränsats B142–B155 utifrån särskild användning 

eller hänsyn. 

För område B140 anges generell användning samt användning för sjöfart, 

yrkesfiske och elöverföring. I området löper flera farleder och i den södra delen 

finns två utpekade riksintressen för yrkesfisket. I området finns också två 

transmissionsnätskablar (Fennoscan) som går från området vid Forsmark och 

Fågelsundet i Sverige över till Finland. Företräde skall ges åt riksintresse för 

totalförsvaret och sjöfarten inom vissa delar av B140. Särskild hänsyn krävs för 

höga kulturmiljövärden, vilket här avser kulturhistoriska värdekärnor vid kusten i 

Hudiksvalls kommun. Se Tabell 1. 
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Område B152 är avsatt för användning energiutvinning med särskild hänsyn till 

totalförsvarets intressen. Ingen användning anges ha företräde i området. Se 

Tabell 1. 

 

Tabell 1 Havsplanens sammanställning av aktuella delområden. 

Delområde Användningar Särskild 

hänsyn 

Företräde eller 

särskild 

anpassning 

för samexistens 

Motivering till 

företräde 

Kommentar 

B140 Generell 

användning 

Sjöfart 

Utrednings-

område 

sjöfart 

Yrkesfiske 

Elöverföring 

Höga 

kulturmiljö-

värden 

Vid Campsgrund 

i söder ges 

försvar 

företräde 

framför 

energiutvinning 

Företräde ges åt 

riksintresseanspråk 

för totalförsvaret 

enligt 3 kap. 10 § 

miljöbalken samt 

riksintresseanspråk 

för sjöfart framför 

den del av 

riksintresseanspråk 

för vindbruk som 

ligger i planområdet. 

Användningarna 

bedöms inte kunna 

samexistera. 

De delar av B140 

där företräde för 

försvarsintressen 

och sjöfarten ges 

berör inte 

utredningsområd

e för 

vindkraftpark 

eller utrednings-

korridorer för 

elkablar.  

B152 Energi-

utvinning 

Total-

försvarets 

intressen 

- -  

3.1.2 Kommunala planer 

Tierps kommun 

Utredningsområdet för den planerade vindkraftsparken och den södra 

utredningskorridoren med landtagningspunkt vid Forsmark kärnkraftverk ligger 

inom territorialhavet i Tierp kommun.  

Tierp kommuns översiktsplan är antagen år 2011 och avser tidsperioden 2010–

2030. Översiktsplanen och mark- och vattenanvändningskartan omfattar inte 

havsområden längre ut än 15 km från Hållnäshalvön och därmed inte aktuellt 

utredningsområde för den planerade vindkraftparken. 

I planen anger kommunen att kusten och det inre havsområdet har mycket höga 

naturvärden med stor betydelse för fåglar, som uppväxtområde för fiskar samt 

stor betydelse för rekreation och friluftsliv. Landområdena längs kusten är 

utpekade som resursområden för rekreation, natur och kultur och 

vattenområdena som natur. 

Fiske har traditionellt spelat en viktig roll för många invånare, först som binäring 

till jordbruket och senare som yrkesfiske. Den kommunala planeringen ska enligt 

översiktsplanen ta hänsyn till fisket som traditionell binäring längs kusten. 
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Gällande de yttre havsområdena pekas riksintressen för yrkesfisket, vindbruk och 

sjöfarten ut. Inga intressen, värden eller rekommenderad användning för 

havsområdena i övrigt behandlas i kommunens översiktsplan. 

Arbetet med en ny översiktsplan påbörjades år 2018. Inget planförslag finns ännu 

presenterat, men vägledande visioner i det kommunala planarbetet är bl.a. att 

Tierps kommun ska vara en föregångare i omställningen till ett hållbart samhälle. 

Östhammars kommun 

De kustnära delarna av den södra utredningskorridoren för överföringskabel 

ligger inom Östhammars kommun med preliminär landtagningspunkt vid 

Forsmark kärnkraftverk.  

Östhammar kommuns översiktsplan är antagen år 2016. En ny översiktsplan är 

under framtagande och samråd pågår under perioden 14/2 till 18/4 2022. Den 

nya översiktsplanen har samma inriktning som den tidigare antagna planen 

fastställt och bygger vidare på den med nya fördjupningar för olika 

utvecklingsområden. 

I Östhammars översiktsplan är de kustnära delarna vid Forsmark kärnkraftverk 

utpekade områden för utveckling av omgivningspåverkande industrier och 

verksamheter samt storskaligt vindbruk. I dessa områden ska fortsatt utveckling 

tillåtas. Flera stora högspänningsledningar passerar genom Östhammars 

kommun, med Forsmark som en startpunkt. En av kopplingspunkterna för utbyte 

av el med utlandet ligger också vid Forsmark. I översiktsplanen anges att ett 

hållbart energisystem har begränsad klimatpåverkan och innebär att energin 

måste komma från miljömässigt hållbara, förnybara energikällor. En strategi för 

Östhammars kommun är att skapa förutsättningar för en ökad produktion av el 

från vindkraft. 

Enligt planen har yrkesfisket inte längre någon stor betydelse för näringsliv och 

sysselsättning i kommunen, men anges ändå ha betydelse för 

skärgårdsutvecklingen. Yrkesfisket är småskaligt, kustnära och främst inriktat på 

fiske efter strömming, sik, abborre, gös och gädda. Öregrund fungerar som 

huvudhamn för fisket. 

Liksom för Tierps kommun beskrivs innerfjärdarna och de grunda havsvikarna 

längs kusten som viktiga som lek- och uppväxtområden för många fiskarter och i 

flera av de grunda vikarna finns kransalger, viktiga som skydd för fiskrom och 

yngel. 
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Figur 6 Utredningsområdet för vindkraftpark och utredningskorridorer för kablar samt havsplan med 

delområden. Observera att undersökningarna endast kommer ske i vatten, inte på land. 
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Älvkarlebys kommun 

Den mellersta utredningskorridoren berör territorialhavet inom Älvkarleby 

kommun med ett förslag på landtagningspunkt med anslutning i Skutskär. 

Älvkarleby kommuns översiktsplan är antagen 2020 och omfattar perioden fram 

till år 2050.  

Översiktsplanen omfattar en separat vattenanvändningskarta där, förutom 

farleder för sjöfarten av riksintresse, även regionalt och lokalt viktiga farleder 

finns utpekade. 

Utvecklingen av kust- och havsområdet ska ske på ett sådant sätt att de värden 

som finns i området stärks och bevaras, vilket gäller för både naturområden och 

kulturhistoriskt viktiga miljöer. Riksintresset för farlederna för sjöfarten ska 

prioriteras där de sammanfaller med andra allmänna intressen. Riksintressen för 

yrkesfisket och vattenområden som är viktiga för fiskens reproduktion ska 

skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada deras värden. Översiktsplanen 

föreslår också att användning som kan komma i konflikt med de blivande 

naturreservat som planeras längs kuststräckan inte får ske. Vid inrättande av nya 

farleder, kabeldragningar, muddringar och andra anläggningar i vatten anges att 

särskild hänsyn bör tas till maritima kulturvärden. 

Skutskär är kommunens enda djuphamn som bedöms ha stor 

utvecklingspotential. I planens riktlinjer anges att en utveckling av hamnområdet 

ska ske med avseende på verksamheter, näringsliv och transporter. 

Älvkarleby kommun anger också hänsynområden för totalförsvaret inom 

kommunens havsområde där ingen användning som kommer i konflikt med 

försvarets intressen bör ske. Dessa områden omfattas dock av sekretess och dess 

lokalisering framgår inte av översiktsplanen. 

Gävle kommun 

Den norra och mellersta utredningskorridoren berör Gävle kommun med 

planerad landtagning med anslutning i Gävle hamn. Översiktsplanen i Gävle 

kommun är antagen år 2017 och avser perioden fram till år 2050. Enligt planen 

har havet stor betydelse för näringslivsutveckling, sjöfart, yrkesfiske och energi 

men också för friluftsliv, turism och boende. Översiktsplanens intentioner är att 

utveckla kusten och havet samtidigt som de värden som finns i naturområdena 

och i kulturhistoriskt viktiga miljöer stärks och bevaras. Farlederna utpekade som 

riksintresse anses viktiga och ska prioriteras där de sammanfaller med andra 

intressen. I planen utpekar man även lokala inomskärsleder för småbåtar 

tillsammans med en ny inomskärsled som kopplar ihop kuststräckan med 

Älvkarleby kommun och Söderhamns kommun. I kommunen finns två 

djuphamnar, Gävle och Norrsundets hamn. Gävle hamn är riksintresse. 

Riksintressen för yrkesfisket och vattenområden som är viktiga för fiskens 

reproduktion ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada deras värden. I 

kommunens havsområde finns även två riksintressen för vindbruk, Finngrundet 

och Storgrundet.  
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Om nya anspråk i havsområdet såsom havskablar, utvinning av vågenergi, 

flytande vindkraft, utvinning av grus, dricksvattenutvinning anger kommunen att 

det kräver vidare utredningar och samarbeten mellan olika kommuner och länder 

beroende på läge. 

Gävle kommun har indelat kustvattnet i åtta delområden för vilka den 

huvudsakliga markanvändningen anges. Den norra utredningskorridoren kan 

komma att beröra den Inre och Yttre fjärden samt Gävlebukten och öarna. Den 

inre fjärden, som omfattar Gävles centrala delar och Gävle hamn, ska enligt 

översiktsplanen användas för stadsutveckling, hamn, sjöfart, naturvård, friluftsliv 

och fiske. I fjärdens bottensediment finns höga halter av metaller och organiska 

miljögifter. Den Yttre fjärden ska användas för sjöfart, hamn- och 

industriverksamhet, bostäder, friluftsliv, båtliv och fiske. För Gävlebukten anges 

användningen sjöfart, fritidssjöfart, friluftsliv, naturvård, fiske och turism. Det är 

angeläget att bibehålla en god vattenkvalitet i området, inte minst med tanke på 

dess betydelse för fisket. 

 Områdesskydd 
Inom undersökningsområdena för vindkraftparken och överföringskablarna 

förekommer inga skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken.  

Drygt 4 km norr, nordväst respektive nordost om utredningsområdet för 

vindkraftparken ligger Finngrundets norra, västra och östra bankar som är 

utpekade Natura 2000-områden enligt art- och habitatdirektivet. Finngrundet är 

en utsjöbank med mindre än 10 meters djup och med marina och opåverkade 

förhållanden, representativ för Södra Bottenhavet. I områdena finns stora 

områden med grunda hårdbottnar som ger bra förutsättningar för makroalger och 

andra hårdbottenarter. 

Närmaste skyddade områden till utredningskorridoren med landtagning i Gävle är 

Lövgrunds rabbar (Natura 2000- och djurskyddsområde säl), Vitgrund-Norrskär 

(Natura 2000-område och naturreservat), Tångberget (naturreservat), Gråberget 

(naturreservat) och Limön (Natura 2000-område och naturreservat). Intill land 

mellan utredningskorridoren Gävle och utredningskorridoren med landtagning i 

Skutskär ligger Orarna (Natura 2000-område och naturreservat). 

Utredningskorridoren Skutskär ligger i övrigt i nära anslutning till Eggegrund och 

Gråsjälsbådan (Natura 2000), Häcksöran (naturreservat) samt Billudden (Natura 

2000/naturreservat). 

Närmaste skyddade områden till den södra utredningskorridoren med 

landtagning vid Forsmarks kärnkraftverk är Forsmarksbruk (Natura 2000-

område och fågelskyddsområde) samt Skaten-Rångsen (Natura 2000-område och 

naturreservat) och Kallriga (Natura 2000-område och naturreservat) som ligger i 

anslutning till land.  

De olika skyddade områdena redovisas i karta i Figur 7–Figur 9 samt i Tabell 2 

med avseende på skyddsform, ingående bevarandevärden och avstånd till 

undersökningsområde eller utredningskorridor. 
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Vid landtagningsområde i Gävle och vid Forsmarks kärnkraftverk gäller generellt 

strandskydd om 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Vid 

Skutskär gäller utvidgat strandskydd på 300 meter. 

 

Tabell 2 Närmast liggande områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken. 

Område 

 

Skyddsform Beskrivning Berör Avstånd 

Finngrunden 

västra banken 

Natura 2000 (art- 

och 

habitatdirektivet) 

Utsjöbank med två grundare 

områden på ca 5 meters djup. 

Området domineras av morän 

men även partier med 

berggrund eller sand 

förekommer. I området 

förekommer tånglake, torsk, 

strömming och sill. Även 

födosöksområde för fågel och 

gråsäl. 

Utredningsområde 

vindkraftpark 

Ca 4 km 

Finngrunden 

östra banken 

Natura 2000 (art- 

och 

habitatdirektivet) 

Utsjöbank med stora 

områdena med grunda 

hårdbottnar (<10 m djup) som 

ger bra förutsättningar för 

makroalger och andra 

hårdbottensarter. Området 

domineras morän och 

berggrund med förekomst av 

sand och grus. Riktligt med 

röd- och brunalger. Även 

födosöksområde för fågel och 

gråsäl. 

Utredningsområde 

vindkraftpark 

Ca 4 km 

Finngrunden 

norra banken 

Natura 2000 (art- 

och 

habitatdirektivet) 

Utsjöbank med grunda 

hårdbottnar (<10 m djup) som 

ger bra förutsättningar för 

makroalger och andra 

hårdbottensarter. Området 

domineras morän och 

berggrund med förekomst av 

sand och grus. 

Utredningsområde 

vindkraftpark 

Ca 7,7 

km 

Lövgrunds 

rabbar 

Natura 2000 (art- 

och 

habitatdirektivet)/ 

djurskyddsområde 

(gråsäl)) 

Gråsäl som födosöker och har 

pälsömsning i området 

Utredningskorridor 

(norr) 

Ca 1 km 
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Område 

 

Skyddsform Beskrivning Berör Avstånd 

Vitgrund-

Norrskär 

Natura 2000 (art- 

och habitat- samt 

fågeldirektivet)/ 

naturreservat) 

Öarna är uppbyggda av kalkrik 

morän som ger en speciell 

naturtyp. I området 

förekommer bl.a. fisktärna, 

silvertärna, svarthakedopping 

och vitkindad gås. 

Utredningskorridor 

(norr) 

0 m 

Tångberget Naturreservat Värdefulla livsmiljöer 

hällmarkstallskog, örtrik 

barrskog och våtmarker. Rik 

förekomst av fornlämningar 

och andra kulturhistoriska 

spår. Friluftsliv. 

Utredningskorridor 

(norr) 

Ca 700 m 

Gråberget Naturreservat Bergbranter och rasbranter, 

små skogbeväxta sprickdalar 

med värdefulla livsmiljöer för 

bl.a. kryptogamflora (t.ex. 

mossor, lavar och svampar) 

och äldre hällmarkstallskog. 

Utredningskorridor 

(norr) 

Ca 700 m 

Limön Natura 2000 (art- 

och habitat- samt 

fågeldirektivet)/ 

naturreservat 

Ö med omgivande holmar 

uppbyggda av morän med 

inblandning av kambrisk-

siluriska bergarter. De kalkrika 

jordarna och den snabba 

landhöjningen leder till en rik 

flora. I området förekommer 

bl.a. fisktärna, silvertärna, 

smalgrynsnäcka, spillkråka, 

svarthakedopping, törnskata 

och vitkindad gås. 

Utredningskorridor 

(norr) 

Ca 700 m 

Orarna Natura 2000 (art- 

och habitat- samt 

fågeldirektivet/ 

naturreservat) 

Öar uppbyggda av morän med 

inblandning av kambrisk-

siluriska bergarter. De kalkrika 

jordarna och den snabba 

landhöjningen leder till en rik 

flora. Området hyser också ett 

intressant fågelliv. 

Utredningskorridor 

(norr och mellersta) 

ca 300 m 

Eggegrund och 

Gråsjälsbådan 

Natura 2000 (art- 

och habitat- samt 

fågeldirektivet) 

Tre öar: Eggegrund, 

Gråsjälsbådan och 

Skälstenarna med omgivande 

vatten uppbyggda av morän 

med inblandning av kambrisk-

siluriska bergarter. I området 

förekommer bl.a. blåhake, 

Fisktärna, Höksångare, Mindre 

flugsnappare, Silltrut, 

Silvertärna och Vitkindad gås 

Utredningskorridor 

(mellersta) 

ca 100 m 
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Område 

 

Skyddsform Beskrivning Berör Avstånd 

Häcksören Naturreservat Naturskog med barr- och 

blandskogarna förekomst av 

död ved, fuktiga och 

näringsrika svämlövskogarna, 

öppna sandmiljöerna samt 

estuariet vid vid Dalälvens 

mynning. Friluftsliv. 

Utredningskorridor 

(mellersta) 

Ca 400 m 

Billudden Natura 2000 (art- 

och 

habitetdirerktivet)/ 

naturreservat 

Tydlig landhöjning i områdets 

geologiska formationer.  

Området är belägen på en ås 

som höjs till följd av 

landhöjningen. I området 

förekommer bl.a. 

kalkkärrsgrynssnäcka 

Utredningskorridor 

(mellersta) 

Ca 1 km 

Skaten-Rångsen Natura 2000 (art- 

och 

habitatdirektivet)/ 

naturreservat 

Området består av öar och 

skär. De grunda delarna är 

viktiga reproduktionsområden 

för fisk. Även ett rikt fågelliv 

med främst ankor och gäss. 

Utredningskorridor 

(söder) 

ca 100 m 

Forsmarksbruk Natura 2000 

(fågeldirektivet)/ 

djurskyddsområde 

(fågel) 

Viktiga häckningslokaler för 

flera arter, bland annat 

silvertärna och fisktärna. 

Utredningskorridor 

(söder) 

ca 2 km 

Kallriga Natura 2000 (art- 

och 

habitatdirektivet/ 

naturreservat 

Ett rikt och varierat område 

med strandnära betesmarker, 

skogar samt marina områden. 

Fjärdar avskurna av starkt 

blockiga moränryggar som 

oftast fortsätter under 

vattenytan. Serier av mer eller 

mindre avsnörda flador, gloar 

och småvatten varefter 

landhöjningen fortskrider. 

Grunda bottnar med tjocka 

lager mjuka sediment. 

Utredningskorridor 

(söder) 

ca 2 km 
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Figur 7 Utredningsområdet för vindkraftpark och utredningskorridorer för kablar samt områdesskydd 

enligt 7 kap. miljöbalken. Observera att undersökningarna endast kommer att ske i vatten, inte på land. 
Förkortningen SPA och SCI avser Fågeldirektivet respektive Habitatdirektivet.  
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Figur 8 Detaljkarta över utredningskorridor för kablar med landtagning i Gävle och Skutskär samt 

områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken. Observera att undersökningarna endast kommer ske i vatten, 
inte på land. Förkortningen SPA och SCI avser Fågeldirektivet respektive Habitatdirektivet. 
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Figur 9 Detaljkarta över utredningskorridor för kablar med landtagning vid Forsmarks kärnkraftverk 

samt områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken. Observera att undersökningarna endast kommer ske i 
vatten, inte på land. Förkortningen SPA och SCI avser Fågeldirektivet respektive Habitatdirektivet. 
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 Riksintressen 
Utredningsområde för vindkraftparken gränsar samt delvis överlappar farleden 

Grundkallen – Söderhamn/Hudiksvall som är riksintresse för sjöfarten enligt 3 

kap. 8 § miljöbalken. Vindkraftsanläggningen kommer att planeras utanför 

resterande utmarkerade farleder. Utredningskorridorerna för kablar korsar 

farlederna Grundkallen – Gävle samt Eggrund – Gunvorsgrund. Närmare land i 

Gävlebukten förekommer även ankarplatser också av riksintresse för sjöfarten 

enligt 3 kap. 8 § miljöbalken som kan komma att beröras av utrednings-

korridorernas sträckning. Även Gävle hamn utgör riksintresse för sjöfarten. 

Finnsgrundens bankar är utpekat riksintresse för yrkesfisket enligt 3 kap. 5 § 

miljöbalken. Riksintresset angränsar vindkraftsparkens utredningsområde i norr 

och ligger i väster och öster ca 3–3,5 km från utredningsområdet. Även kustzonen 

i Uppsala och Gävleborgs län är i stora delar utpekat riksintresse för yrkesfisket. 

Tre hamnar i Gävlebukten är utpekade som riksintresse för yrkesfisket: Bönan, 

Utvalnäs och Engesberg. 

Öarna Eggegrund – Lövgrund samt Limön – Orarna med omgivande vatten i 

anslutning till utredningskorridoren Gävle är utpekade riksintresseområden för 

naturvården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Som närmast ca 300 meter söder om 

utredningskorridor Skutskär ligger Billuddenområdet, som också är utpekat 

riksintresse för natur. 

Skutskär ligger vid Dalälvens mynning. Dalälven utgör riksintresse för friluftslivet 

enligt 3 kap. 6 § miljöbalken och det rörliga friluftslivet enligt 4 kap. 2 § 

miljöbalken. Dalälven med utpekade riksintressen förväntas dock inte beröras av 

de planerade undersökningarna. 

De kustnära delarna av den södra utredningskorridoren ligger inom område som 

utgör riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap. 4 § miljöbalken. Området 

sträcker sig från Arkösund i Östergötland till Forsmark och Örskär i Uppsala län. 

Inom riksintressen för högexploaterad kust ska utveckling ske med hänsyn till att 

natur- och kulturvärden inte påtagligt skadas. Den södra utredningskorridoren 

gränsar också till området Forsmark-Kallrigafjärden, som är riksintresse för 

naturvården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Forsmark kärnkraftverk är ett 

riksintresseområde för energiproduktion och för framtida slutförvaring av 

kärnavfall enligt 3 kap. 8 § miljöbalken. I anslutning till området finns även ett 

riksintresse för vindbruk utpekat också 3 kap. 8 § miljöbalken. Till Forsmark 

kärnkraftverk går farleden Bellona-Forsmark som är riksintresse för sjöfarten.  

Undersökningsområdena berör inga kända riksintressen för totalförsvaret enligt 

3 kap. 9 § miljöbalken. Enligt uppgift i de kommunala översiktsplanerna för Tierp 

och Älvkarleby kommuner förekommer det dock riksintressen i kommunernas 

havsområden. Dessa omfattas av sekretess och redovisas inte i översiktsplanen. 

Enligt den statliga havsplanen framgår dock att Campsgrund belägen på gränsen 

mellan de båda kommunerna är ett riksintresse för totalförsvaret. Se även  

avsnitt 3.1.1. För illustration av övriga riksintressen se Figur 10. 
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Figur 10 Utredningsområdet för vindkraftpark och utredningskorridorer för kablar samt riksintressen 

enligt 3 kap. miljöbalken (exklusive eventuella militära riksintressen). Observera att undersökningarna 
endast kommer ske i vatten, inte på land. 
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 Miljökvalitetsnormer 
Miljötillståndet i Södra Bottenhavet är i flera avseenden mindre gynnsamt, men 

det finns också goda förhållanden. Övergödningssituationen uppfyller i många fall 

inte god ekologisk status samtidigt som situationen för kustfisk, sill, vikare och 

övervintrande fågel uppnår god miljöstatus. Även för skarpsill, gråsäl och 

planktonsamhället har tillståndet bedömts vara gott. Utsjöbankarna är relativt 

opåverkade och utgör viktiga områden särskilt eftersom de är mindre belastade 

av förorenande ämnen än många kustnära grundområden i regionen (Havs- och 

Vattenmyndigheten, 2019). 

De yttre och öppnare områdena har en god vattenomsättning och förhållandevis 

låga näringsnivåer. Lokalt är förhållandena sämre, framförallt i innerfjärdar och 

havsvikar med låg vattenomsättning. De inre fjärdarna belastas utöver 

landhöjningen och den naturliga bakgrundsbelastningen också med 

näringsutsläpp från bebyggelse och areella näringar.  

Utredningsområdet för vindkraftparken berör ingen vattenförekomst som 

omfattas av miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken. Utanför 

vattenförekomsterna längst kusten finns vattenförekomsten Del av Bottenhavets 

utsjövatten (delarna SE620333-175418 och SE603634-183531) med en klassning 

av den kemiska statusen, dock utan miljökvalitetsnorm. Den kemiska statusen 

uppnår ej god. Däremot är den kemiska statusen utan överallt överskridande 

ämnen god. Se Figur 11 för illustration av vattenförekomsterna. 

Vattenområdena längs kustlinjen är indelade i olika vattenförekomster med 

individuella statusbedömningar och fastställda miljökvalitetsnormer. De 

vattenförekomster som berörs av de kustnära delarna av utredningskorridorerna 

för kablar redovisas i Tabell 3 och Tabell 4.  

Tabell 3 Kustvattenförekomster i anslutning till södra alternativa utredningskorridoren med landtagning 
vid Forsmark kärnkraftverk (redogörelsen avser förvaltningscykel 2, 2010–2016, då förvaltningscykeln 3, 
2017–2021, ännu har status som arbetsmaterial). 

Namn Idnr Ekologisk 

status 

Kemisk 

status  

MKN  

ekologisk 

status 

MKN  

kemisk 

status 

Öregrunds 

kustvatten 

SE603870-

181301 

Måttlig 

(övergödning) 

Uppnår ej 

god 

God 

ekologisk 

status 2039 

God 

kemisk 

status* 

Öregrundsgrepen SE603000-

181500 

Måttlig 

(övergödning) 

Uppnår ej 

god 

God 

ekologisk 

status 2039 

God 

kemisk 

status** 
* Undantag för bromerad difenyleter och kvicksilver 
** Undantag för bromerad difenyleter och kvicksilver. Tributyltenn god kemisk status 2027.  
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Tabell 4 Tabell Kustvattenförekomster i anslutning till norra och mellersta alternativa 
utredningskorridorerna med landtagning i Gävle och Skutskär (redogörelsen avser förvaltningscykel 3, 
2017–2021). 

Namn Idnr Ekologisk status Kemisk 

status  

MKN  

ekologisk 

status 

MKN  

kemisk 

status 

Gävlebuktens 

utsjövatten 

SE604200-

174400 

Måttlig 

(miljögifter) 

Uppnår 

ej god 

God 

ekologisk 

status 2027 

God 

kemisk 

status*  

Skutskärsfjärden SE604250-

173000 

Måttlig 

(övergödning, 

flödesförändringar) 

Uppnår 

ej god  

God 

ekologisk 

status 2027 

God 

kemisk 

status* 

Yttre fjärden SE604200-

171765 

Otillfredsställande 

(Övergödning, 

flödesförändringar, 

morfologiska 

förändringar, 

kontinuitet, 

miljögifter) 

Uppnår 

ej god 

God 

ekologisk 

status 2039 

God 

kemisk 

status* 

Inre fjärden SE604055-

171248 

Otillfredsställande 

(övergödning, 

flödesförändringar, 

morfologiska 

förändringar, 

kontinuitet, 

miljögifter) 

Uppnår 

ej god 

Måttlig 

ekologisk 

status 

2039** 

God 

kemisk 

status 

2027* 

* Dioxiner och dioxinlika föreningar god kemisk status 2027. 
**Det mindre stränga kravet är enbart kopplat till fysisk påverkan av hamnanläggningen. All fysisk 
påverkan ska trots det mindre stränga kravet åtgärdas så långt det är möjligt och rimligt. För alla 
andra typer av påverkan gäller att god status ska uppnås på kvalitetsfaktornivå. 

 

 

 

 

Inkom 2022-08-30
Dnr KS-2022-557
Dpl 900



NAJADERNA VINDKRAFTPARK TEKNISK BESKRIVNING OCH MILJÖBEDÖMNING  

 

 
 

29(48) 

 

 

Figur 11 Utredningsområdet för vindkraftpark och utredningskorridorer för kablar samt förekommande 

vattenförekomster med beslutade miljökvalitetsnormer. I kartan visas även vattenförekomster i utsjön 
som saknar beslutade miljökvalitetsnormer. Observera att undersökningarna endast kommer ske i vatten, 
inte på land 
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 Geologi 
Berggrunden i undersökningsområdena består till största delen av sandsten, 

konglomerat, siltsten, kalksten och lerskiffer med magmatiskt och sedimentärt 

ursprung.  

Vid det södra korridoralternativet närmare land återfinns exponerat urberg av 

granit med stråk av ryolit och dacit. Närmast land består berggrunden av 

ultrabasiska bergarter och metamorfa ekvivalenter.  

Vid de norra och mellersta utredningskorridorerna i Gävlebukten dominerar 

sandsten och konglomerat, siltsten och lerskiffer. Närmast land består 

berggrunden av granit samt stråk av ryalit och dacit samt basalt. På land längst 

kusten runt Gävle stad återfinns sandsten, granit och dacit-ryolit. Söderut 

återfinns ställvis gabbroid och vid Fagerviken återfinns även gnejs och 

kvartsarenit. Områdets geologi vittnar om omfattande historisk seismisk aktivitet 

i flera olika etapper. 

Sedimenten i havsområdet består huvudsakligen av morän och har påträffats 

längs med i stort sett hela kusten norr om Öregrundsgrepen. Mäktigheten på 

moränen varierar men är i allmänhet inte mer än 5–10 meter. Moränen överlagras 

bitvis av glacial och postglacial lera med en mäktighet på ca 5–10 meter. Strax 

söder om Gävle stad sträcker sig en subakvatisk isälvsavlagring i riktningen NÖ–

SV. I anslutning till isälvsavlagringen återfinns större mäktigheter av postglacial 

sand och grus. I utredningsområdet för vindkraftparken och den södra 

utredningskorridoren förekommer även exponerad berggrund. 

Detaljerad kunskap om undersökningsområdets berggrundsförhållanden och 

sediment kommer att erhållas genom de geofysiska undersökningarna som 

planeras i föreliggande ansökan om undersökningstillstånd. Detaljerad kunskap 

om undersökningsområdets berggrundsförhållanden och sediment kommer att 

erhållas genom de geofysiska undersökningarna som avses utföras.  

 Oceanografi 
Undersökningsområdena ligger i södra Bottenhavet som är en del av Bottniska 

viken. Bottniska viken består från norr till söder av Bottenviken, Bottenhavet, 

norra Ålands hav och norra Skärgårdshavet. Bottenhavet har ett medeldjup på 68 

meter, vilket inkluderar en djuphåla i de norra delarna på 293 meter. I 

utredningsområdet för vindkraftparken är djupet ca 30–60 meter och längs de 

alternativa utredningskorridorerna för överföringskabel 0-60 meter. 

Bottenhavet är strakt präglat av sötvattenstillflödet från de stora älvar som har 

sitt utlopp i havet och området nås sällan av saltvattensinflöden från Nordsjön. I 

den södra delen av Bottenhavet ligger salthalten på 5–6 promille. Djupvattnets 

salthalt ligger ca 1–1,5 promille högre. Den låga salthalten gör att limniska arter 

dominerar flora och fauna, och även om marina arter förekommer har många sin 

nordliga utbredningsgräns i Bottenhavet. Exempel på sådana arter är torsk, 

blåmussla och öronmanet.  
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 Marina naturvärden 

3.7.1 Utsjön 

Kunskapen om de marina naturvärdena i det aktuella undersökningsområdet för 

vindkraftpark och i utredningskorridorerna för elkablar behöver utvecklas. 

Finngrundens Östra och Västra bank, ca 4 km från utredningsområdet för 

vindkraftparken, har inventerats tidigare med avseende på artförekomst bl.a. vid 

Naturvårdsverkets kartläggning av Sveriges utsjöbankar i ett forskningsprojekt år 

2005–2010 då ytterligare utsjöbankar i Bottenhavet undersöktes. Finngrunden 

har även inventerats i samband med en tidigare tillståndsprocess för vindkraft år 

2007. 

Naturvårdsverkets definition av en utsjöbank är att det utgör ett avgränsat 

område med ett maximalt djup på ca 30 m i öppet hav utan direkt kontakt med 

fastlandskust. Huvudsakligen är vattendjupet i vindkraftparkens 

utredningsområde mellan 30–40 meter och kan inte definieras som en utsjöbank. 

I djupare områden >20 meter saknas algfloran och arter knutna till denna. 

Resultaten från tidigare undersökningar vid Finngrunden ska därför endast ses 

som en indikation för vilka marina naturvärden som kan förekomma i området. 

Många av utsjöbankarnas förutsättningar saknas i aktuella 

undersökningsområden.  

Den dominerande fiskarten vid Finngrunden är strömming följt av tånglake och 

skarpsill. Fynd av icke könsmogen och könsmogen strömming vid bl.a. 

Finngrundens Västra och Norra bank indikerar att bankarna utgör uppväxt- och 

lekområden för strömmingen. Övriga arter som förekommer i området är bl.a. 

storspigg, nors, rötsimpa, skrubbskädda, hornsimpa, horngädda, sik och torsk. 

Enstaka abborrar kan också förekomma. I samband med hydroakustiska 

undersökningar i Bottenhavet har man observerat att merparten av strömmingen 

övervintrar på djupare vatten, ca 50–90 meters djup att och arten förekommer 

endast sparsamt vid utsjöbankarna under denna period. Torsken bedöms som 

sårbar enligt den svenska rödlistan.  

Fåglar till havs uppehåller sig gärna över grunda mjuk- eller hårdbottnar där föda 

finns under vintern. Trädlösa skär är generellt viktiga häckningsplatser både för 

kust- och havsbundna arter. Finngrunden är ett viktigt område för övervintrande 

alfåglar. I området förekommer även rastande och födosökande sjöfåglar som 

ejder, lommar, tobisgrissla och olika måsfåglar. Över Södra Bottenhavet, särskilt 

under hösten, går ett flyttsträck med bl.a. sädgås, sångsvan samt stor- och 

smålom. Antalet individer har visat sig vara lägre i samband med vårsträcket. 

Generellt spelar bottensubstrat och djup en stor roll för sammansättningen av 

växter och djur. I utredningsområdet utgörs bottensubstratet huvudsakligen av 

morän och blottlagd kalksten. Områden med glaciala- och postglaciala leror 

förekommer också. Botten i de två nordligaste utredningskorridorerna utgörs av 

glaciala- och postglaciala leror medan bottensubstratet i den sydliga 
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utredningskorridoren är mer blandat med glacial lera, morän och kristallin 

berggrund i dagern närmare land. 

Vegetationen på mjukbottnar förekommer oftast ned till 4–6 meter. På bottnarna 

lever bl.a. musslor, snäckor, fjädermygglarver och slammärlor. På djupa 

mjukbottnar som är det vanligaste förekommande i Bottniska viken förekommer 

sparsamt med djurliv. Solens strålar når inte ned till djup >20 meter. De vanligaste 

djurarterna är vitmärla och östersjömussla. Kallvattensarter som t.ex. hornsimpa 

söker sig också till djupare områden. 

I områden med grunda hårdbottnar domineras de närmast vattenlinjen och ned 

till någon meters djup av ettåriga trådalger, därunder blir förhållandena mera 

stabila (mindre störningar från vågor och is) och vegetationen utgörs ofta av ett 

bälte av blåstång och/eller smaltång samt kräkel. I Bottenhavet sträcker sig 

tångbältet ned till ca 5–8 meters djup. Är vattnet klart kan de gå djupare. 

Tångbältet ersätts djupare ned av fintrådiga brun- eller rödalger. Ishavstofs är den 

art som påträffas djupast. På djupa hårdbottnar är bristfälligt och behovet är av 

mer underlag är stort. 

Detaljerad kunskap om undersökningsområdenas naturvärden kommer att 

erhållas genom bl.a. den naturinventering som avses utföras. 

Marina däggdjur 

I Östersjön uppskattas antalet gråsälar till ca 12 000 individer. Gråsälen är en 

listad art i art- och habitatdirektivet med sådant unionsintresse att särskilda 

områden behöver utpekas. Det svenska beståndet minskade fram till mitten av 

1980-talet, men har därefter tredubblats. Ökningstakten har varit mindre i södra 

Östersjön än i Bottniska viken. Arten bedöms idag som livskraftig enligt den 

svenska rödlistan. Populationens centrum finns idag i Stockholms skärgård och 

Åland, men arten förekommer också i Bottenhavet och Bottenviken där trädlösa 

skär utgör särskilt viktiga tillhåll för gråsälen. 

I Östersjön föder gråsälshonan en unge (kut) i månadsskiftet februari–mars. 

Många gråsälskutar föds på isen i Bottenviken, Norra Kvarken eller Finska viken, 

men en stor andel kutar föds också på land i Stockholms skärgård, på Åland eller i 

Estland. Gråsälskuten diar i knappt tre veckor. I slutet av digivningsperioden 

infaller parningsperioden. Den efterföljande perioden och fram till och med juni 

spenderar gråsälen mestadels på is eller kobbar och skär. 

Hot mot gråsäl: 

• Jakt 

• Miljögifter 

• Bifångst fiskeredskap 

 

I Bottniska viken förekommer även vikaresälar. Vikaren är pelagisk d.v.s. lever i 

öppna havet och är beroende av fast is för att kunna föda sina ungar, vilket gör att 

den har en mer nordlig utbredning till Bottenviken och Norra Kvarken. 

Förekomsten i det aktuella området bedöms därför vara begränsad.  
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Vikarens östersjöpopulation uppgår till drygt 10 000 djur. Beståndet i Bottniska 

viken ökar för närvarande med nära 5 % årligen. Populationsökningen är dock 

svag då över 30 % av sälarna är sterila p.g.a. miljögiftspåverkan. Vikaren har dock 

bedömts som livskraftig enligt svenska rödlistan. Även vikaren är en listad art i 

art- och habitatdirektivet. 

Hot mot vikare: 

• Miljögifter 

• Milda vintrar (isen bryts upp och driver iland tidigare, tidigare fiske med 

drivnät för lax) 

Tumlare, Östersjöpopulationen, förekommer i hela södra Östersjön från öster om 

Bornholm upp till Stockholms skärgård. Särskilt viktiga områden för populationen 

utgörs av Hanöbukten, området söder om Öland, Midsjöbankarna och Hoburgs 

bank samt området kring norra Öland. 

3.7.2 Kusten 

Kuststräckan i det aktuella området är en flack moränkust med förekomst av 

klippor i de södra delarna. Skärgården är smal, men örik, med mest skogsklädda 

öar. Kusten är mycket påverkad av landhöjningen med flera grunda vikar och en 

pågående uppgrundning. Stränderna utgörs till största del av sand, morän och på 

vissa håll block.  

De grunda havsvikarna värms upp tidigt på våren och är viktiga yngelkammare 

för flera fiskarter som t.ex. storspigg, abborre och gädda. Främsta lekperioden är 

under tidig vår och försommar. Avgörande faktorer för yngeltätheten är 

förekomsten av vattenvegetation och öppenheten mot havet. Vattenvegetation i 

havsvikarna domineras av rotade vattenväxter. Vanligt förekommande 

vattenväxter längs kusten är hårsärv, ålnate och borstnate. På sandiga bottnar i de 

grunda vikarna kan den rödlistade kransalgen förekomma. Vanligt förekommande 

algarter är i övrigt grönslick, med inslag av bland annat trådslick och ullsleke. 

Flera vattendrag mynnar ut i området, bl.a. Dalälven öster om Skutskär. 

Kustområdena utgör därför också viktiga vandringsstråk för fiskar som lax, 

havsöring och sik.  

De fem vanligast fåglarna längs kusten är fiskmås, ejder, silvertärna, storskarv och 

skrattmås. Andra vanligt förekommande sjöfåglar är grågås, gräsand och 

storskrake. 

De största hoten mot naturvärdena i kustvattnet består till största delen av 

övergödning från läckage av näringsämnen, utsläpp från industrin och båtar, 

muddring och andra aktiviteter som förändrar bottenförhållandena eller hindrar 

fisklek.  

I närheten av de kustnära delarna av utredningskorridorerna har länsstyrelserna i 

sina regionala naturvårdsprogram förutom förekommande riksintresseområden 

och skyddade områden enligt 3 kap. miljöbalken respektive områden enligt 7 kap. 

miljöbalken utpekat Lövgrund och Holmsund i Gävleborgs län, se Figur 12 och 

Figur 13. 
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Naturvärden på land bedöms inte komma att beröras av de planerade 

undersökningarna. 

 

Figur 12 Utredningsområdet för vindkraftpark och utredningskorridorer för kablar med 
landtagningspunkt i Gävle och Skutskär samt regionala naturvärdesområden. Observera att 
undersökningarna endast kommer ske i vatten, inte på land. 
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Figur 13 Utredningsområdet för vindkraftpark och utredningskorridorer för kablar med 

landtagningspunkt i vid Forsmark kärnkraftverk samt regionala naturvärdesområden. Observera att 
undersökningarna endast kommer ske i vatten, inte på land. 
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 Marina kulturvärden 
I utredningsområdet för vindkraftparken finns uppgifter om två fartygslämningar 

(RAÄ 53:46 och 53:47). Enligt Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister har 

lämningarna inte bekräftats i fält men för RAÄ 53:47 anges att en fartygslämning, 

cirka 27,5 meter lång och 7,2 meter bred som sticker upp ca 4 meter påträffades 

2011 vid sjömätning utförd av Sjöfartsverkets sjömätningsfartyg. Sjöfartsverket 

klassificerar lämningen som troligt vrak, men tillägger att definitiv klassificering 

är möjlig först efter ytterligare utredning. Se Figur 14. 

I den norra kabelkorridoren finns ytterligare en uppgift om fartygslämning (RAÄ 

A FÖR 8463). Enligt uppgift ska ett fartyg ha förlist i det utpekade området år 

1863. Uppgiften har dock inte bekräftats i fält. Figur 14. 

Kulturlämningar äldre än år 1850 klassas som fornlämningar och skyddas av 

kulturmiljölagen. Kulturhistoriska lämningar, yngre än år 1850, klassas som 

övriga kulturhistoriska lämningar som inte har samma skydd, men som bör visas 

hänsyn i största möjliga mån. 

Kulturlämningar på land bedöms inte komma att beröras av de planerade 

undersökningarna.  
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Figur 14 Utredningsområdet för vindkraftpark och utredningskorridorer för kablar samt förekommande 

fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar. Observera att undersökningarna endast kommer 
ske i vatten, inte på land. 
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4 Planerade undersökningar 

 Undersökningarnas omfattning 
Nedan beskrivna undersökningar avses utföras inom det utredningsområde för 

vindkraftpark samt utredningskorridorer för kablar som framgår av Figur 1. 

Undersökningarna omfattar inte sprängning och borrning.  

• Geofysiska undersökningar utförs för att erhålla information om 

undersökningsområdets batymetri samt att kartlägga 

bottenförutsättningar, sedimenttyper och eventuella arkeologiska 

lämningar och andra objekt på havsbotten. Undersökningarna genomförs 

med Sub Bottom Profiler (SBP), Multibeam Echo Sounder (MBES) och 

Side Scan Sonar (SSS), se vidare under avsnitt 4.3. Efter de geofysiska 

undersökningarna kommer potentiella marinarkeologiska objekt att 

utvärderas och vid behov undersökas närmre med hjälp av filmning från 

ROV (Remotely Operated Vehicle) eller dykare. 

• Geotekniska undersökningar utförs för att samla in kunskap kring 

bottensedimentens materialsammansättning och materiallagerföljder. De 

geotekniska undersökningarna kommer också att användas för 

undersökningar av bottenkemi och eventuella föroreningar i havsbottens 

övre skikt. Undersökningarna genomförs med spetstryckssondering och 

sedimentprovtagning genom Cone Penetration Testing (CPT) och 

Vibrocore sampling, d.v.s. utan sprängning och borrning.  

• Marina naturvärdesinventeringar genomförs för att erhålla information 

om bottenflora och bottenfauna (infauna och epifauna) samt för 

beskrivning av undersökningsområdets naturvärden. Inventering av 

infauna genomförs med hjälp av grab-sampling och övrig inventering 

görs genom filmning med hjälp av Remotely Operated Vehicle (ROV). 

Kustnära kan det även bli aktuellt med snorkling och vattenkikare från 

mindre båt eller genom vadning. 

• Inventering av UXO på havsbotten genomförs för att möjliggöra 

förebyggande av risker relaterat till odetonerad ammunition. 

Undersökningarna genomförs med magnetfältsundersökningar.  

 Fartyg 
Undersökningarna kommer att bedrivas från fartyg som är väl lämpade för de 

olika ändamålen. Fartyg väljs beroende på vilka undersökningar som är lämpliga 

att utföra samtidigt samt vilken grad av utrustning som fartygen har och 

tillgänglighet av fartyg. Fartygen kommer att vara försedda med 

positioneringssystem, navigationssystem, utrustning för batymetriska och 

geofysiska undersökningar samt bottenprovtagning och filmning.  

Det är ännu inte fastställt exakt med vilket eller vilka fartyg som 

undersökningarna kommer att genomföras. Upphandling kommer att ske efter att 

undersökningstillstånd har erhållits varefter uppgifter om de fartyg som kommer 

att utföra undersökningarna kan meddelas till berörda myndigheter. 
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 Geofysiska undersökningar 

4.3.1 Sub Bottom Profiler, Multibeam Echo Sounder och Side 

Scan Sonar 

De planerade geofysiska undersökningarna utförs för att erhålla information om 

undersökningsområdets batymetri samt för att kartlägga bottenförutsättningar 

och eventuella arkeologiska lämningar och andra objekt, såsom stenblock, på 

havsbotten. Undersökningarna genomförs med Sub Bottom Profiler (SBP), 

Multibeam Echo Sounder (MBES) och Side Scan Sonar (SSS). Metoderna uppfyller 

krav i standarden för undervattensundersökningar IHO-S44 med specifikationer. 

Insamlade data kan komma att analyseras med hjälp av Backscatter analys (BCS). 

För metoderna BSC och SSS loggas intensiteten på det reflekterade ekot och 

hårdare bottnar reflekterar mer av ljudpulsen än mjukare bottnar. Denna 

information kan därför bland annat användas för att tolka bottensedimenten inom 

undersökningsområdet. 

Utförande och omfattning 

Utrustningen är antingen monterad på fartygets skrov alternativt bogseras efter 

fartyget. Mätningarna görs längs förutbestämda parallella transekter över 

undersökningsområdet för att säkerställa att en heltäckande bild av 

bottenförutsättningarna erhålls. Transekterna kommer att ha ett inbördes 

avstånd om ca 50–150 m beroende på detaljnivå som behövs för de geofysiska 

undersökningarna.  

De olika undersökningarna (SPB, MBES, BSC och SSS) kan utföras vid samma 

tidpunkt förutsatt att detta är lämpligt med hänseende på detaljnivå för de objekt 

som ska framgå vid undersökningarna. För att erhålla data av hög kvalitet 

behöver det vid genomförandet råda relativt gynnsamma våg- och 

vindförhållanden. Vid mindre gynnsamma väderförhållanden kan mätningarna 

behöva avbrytas för att återupptas vid ett senare tillfälle. 

Undersökningarna avses att utföras med den utrustning som framgår av Tabell 5 

eller utrustning av likande specifikationer. 

Tabell 5 Sammanställning utrustning geofysiska undersökningar. 

Mätinstrument Tillverkare Frekvens 

Sub Bottom Profiler (SBP) Innomar 2000 SES – 100 medium 100 kHz (85–115 kHz, 

sekundärfrekvenser: 4, 

5, 6, 8, 10, 12 och 15 

kHz) 

Multibeam Echo Sounder 

(MBES) 

Kongsberg EM 2040D 200–400 kHz 

Side Scan Sonar (SSS) Edgetech 2000-CSS  

 

300/600 kHz eller 

300/900 kHz 
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Bedömning av miljöpåverkan 

Geofysiska mätningar avger kontinuerliga icke-impulsiva ljud. MBES och SSS 

avger ett högfrekvent ljud på över 200 kHz som inte är hörbart för marina 

däggdjur. Ingen påverkan på marina däggdjur kan därför förväntas uppkomma till 

följd av dessa mätningar.  

Sub Bottom Profiler (SBP) avger lågfrekventa ljud kring 100 kHz som kan 

uppfattas av marina däggdjur. 

Luft- och vattenburet buller kan påverka sälar genom störning, men det är inte 

känt att detta har någon betydelse för sälarna, förutom möjligtvis under födsel- 

och digivningsperioden i juni. Det finns inga studier som visar att akustiska 

störningar skulle medföra några långvariga eller betydelsefulla effekter för 

sälarna. 

Även olika fiskarter kan uppfatta lågfrekventa ljud och vid starka nivåer kan det 

leda till skada på hörselorganen. Vid de ljudnivåer som är aktuella i samband med 

planerade undersökningar kan dock sådana skador inte uppkomma.  

Kunskapen om effekterna av höga ljud på ryggradslösa djur är begränsad och 

toleransen för ljud är olika inom olika djurgrupper. Studier av bl.a. blåmusslor 

visar att de inte påverkas nämnvärt av vare sig hög- eller lågfrekventa ljud. 

Sannolikt är påverkan från de geofysiska undersökningarna mycket mindre än 

den som orsakas av normal fartygstrafik, trålning och fiske med pingersförsedda 

nät som förekommer i området. Eventuell påverkan i samband med 

undersökningarna är därtill temporär och övergående. 

 Geotekniska undersökningar 

4.4.1 Vibrocore sampling 

Vibrocore sampling utförs genom att ett rör med en diameter på ca 10–15 cm 

vibreras ner i havsbotten till ett djup om ca 1–3 m. Borrning sker alltså inte. 

Bottensedimentet samlas upp i en cylinder som försluts och förs upp till ytan. 

Resultatet blir ett cylinderformat sedimentprov med bevarad naturlig lagerföljd. 

Röret vibreras ner i havsbotten med en frekvens om ca 30 Hz. Det kan bli aktuellt 

att komplettera med djupare provtagning på vissa undersökningspositioner, ner 

till ca 6 meter, beroende på utfall av geofysiska undersökningar. 

Sedimentproverna kommer att ligga till grund för att utvärdera bl.a. lagerföljd, 

kornstorleksfördelning samt undersökning av eventuella föroreningar i 

havsbottens övre skikt. 

Arbetet utförs från fristående utrustning som sänks ner till havsbotten från ett 

fartyg med hjälp av vinsch eller kran. Den fristående utrustningen är oftast 

kubformad med sida på ca 2–3 meter beroende på leverantör. Tidsåtgången för 

respektive Vibrocore sampling bedöms till ca en halvtimme. Arbetsmomentet 

innehållande vibration som alstrar undervattensljud tar endast ett fåtal minuter 

per provtagning beroende på det sedimentprovets djup och jordlagrens 

sammansättning på provtagningsplatsen. 
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Utförande och omfattning 

Upp till 50 bottenprovtagningar kommer att genomföras inom 

undersökningsområdets i samband med CPT-undersökningarna, se avsnitt 4.4.2. 

Till vilket djup undersökningarna kommer genomföras beslutas efter analys av 

resultat från geofysiska undersökningar och bedömt behov. 

Bedömning av miljöpåverkan 

Undersökning genom Vibrocore sampling ger endast försumbar och mycket lokal 

sedimentspridning eller grumling. Ingreppen i havsbotten genom uttaget av 

sedimentproverna är små och lokala. Störningarna på havsbotten vid 

provtagningsplatserna utgörs av undersökningsutrustningens avtryck på 

havsbotten och är därmed temporär och övergående. Ingen förorening eller 

försämring av vattenkvaliteten förutses från dessa undersökningar. Påverkan på 

säl, fisk och bottenlevande djur genom undervattensbuller kan inte uteslutas. 

Påverkan bedöms vara jämförbar med påverkan från fartygstrafik och är 

kortvarig och endast ge upphov till övergående undvikande beteende. 

4.4.2 Cone Penetration Test (CPT) 

Cone Penetration Test (CPT), eller spetstryckssondering, är en in situ 

undersökningsmetod som används för att fastställa bottensammansättning och 

sedimentens fasthet utan att ta ett prov från havsbotten. Undersökningen utförs 

genom att en cylinderformad sondspets med en diameter på ca 20–40 mm, 

pressas ner i havsbotten med hjälp av hydraulik i en hastighet av ca 2 cm i 

sekunden. Detta görs ner till ett maximalt djup om ca 20–50 meter, beroende på 

utrustningens tekniska specifikation, eller till dess att det inte går att driva sonden 

djupare vilket kallas metodstopp.  

Arbetet utförs från fristående utrustning som sänks ner till havsbotten från ett 

fartyg med hjälp av vinsch eller kran. Den fristående utrustningen är oftast 

kubformad med sida på ca 2–3 meter beroende på leverantör. Tidsåtgången för 

respektive CPT provtagning är mellan en och två timmar, inklusive tid för 

positionering av fartyg och fristående utrustning. 

Utförande och omfattning 

Upp till ca 50 CPT provtagningar kommer att genomföras inom 

undersökningsområdet i samband med Vibrocore sampling, se avsnitt 4.4.1. Till 

vilket djup undersökningarna kommer genomföras beslutas efter analys av 

resultat från geofysiska undersökningar och bedömt behov. 

Bedömning av miljöpåverkan 

Påverkan från undersökning genom CPT är försumbar då påverkansområdet 

motsvarar diametern på sondspetsen. Vid den hydrauliska nedpressningen trycks 

sondspetsen ner sakta genom jordlagren med hjälp av hydrauliskt tryck. Det sker 

inga utsläpp under undersökningen och metoden ger heller inte upphov till 

sedimentering eller grumling. Störningarna på havsbotten vid 

undersökningsplatsen utgörs av undersökningsutrustningens avtryck på 
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havsbotten och är därmed temporär och övergående. Påverkan i form av 

ljudalstring från CPT undersökningarna uppstår huvudsakligen från fartygets ljud 

och rörelser. 

 Marina naturvärdesinventeringar 

4.5.1 Filmning 

Vid den marina naturvärdesinventeringen, med syfte att kartlägga bottenflora och 

-fauna, sker undersökningarna genom transektinventering med videokamera, som 

är fäst vid en fjärrstyrd undervattensfarkost, (Remotely Operated Vehicle (ROV)) 

eller genom drop video. För det fall potentiella marinarkeologiska lämningar har 

identifierats under de geofysiska undersökningarna undersöks även dessa vid 

behov med filmning. Undersökningarna av infauna görs även genom analys av 

sedimentprov som uttas med hjälp av Grab-sampling, se avsnitt 4.5.2. 

Utförande och omfattning 

Undersökningar med ROV sker genom att undervattensfarkosten kör längs 

transekter medan filmning utförs. Omfattningen av undersökningarna bestäms 

utifrån resultat av de geofysiska undersökningarna i undersökningsområdet samt 

de naturvärden och marinarkeologiska lämningar som bedöms behöva inventeras 

mer ingående. 

Bedömning av miljöpåverkan 

Filmningen av havsbotten medför inga störande ljud eller utsläpp till 

omgivningen. Påverkan på omgivningen är begränsad till att fartyget rör sig över 

området. Bottenflora, bottenfauna, bottensubstrat och andra arter inventeras och 

noteras. 

Miljöundersökningar med ROV bedöms ha en försumbar miljöpåverkan då 

metoden varken genererar buller och endast undantagsvis har fysisk kontakt med 

botten. Eventuell sedimentspridning från bottenkontakt eller propellrar bedöms 

som försumbar. 

4.5.2 Grab-sampling 

Grab-sampling, eller gripprovtagning, är en vanlig metod för uttag av ytliga 

sedimentprover från havsbotten för identifiering av bottensedimentets 

materialsammansättning och för miljöundersökningar. Provtagningen utförs 

genom att provtagningsutrustningen, som utgörs av en 0,1–0,3 m3 gripprovtagare, 

vinschas ned till havsbotten från ett fartyg. Provtagningsutrustningen består av 

rostfria skop-sektioner som är monterade på en rostfri stålram. När utrustningen 

når havsbotten löses de fjäderbelastade skovlarna på skopan ut och ett prov av 

havsbotten grävs upp. Samtidigt försluts skopan under egentyngden av 

utrustningen och det inneslutna materialet vinschas upp till fartyget.  
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Utförande och omfattning 

Upp till ca 50 gripprovtagningar planeras inom undersökningsområdet. 

Bedömning av miljöpåverkan 

Bottenprovtagningen medför en mycket liten störning på havsbotten med ett 

begränsat ingrepp. Vid provtagningsplatsen kan mycket lokal och tillfällig 

grumling uppstå men påverkan på omgivningen blir försumbar. Den lokala och 

tillfälliga grumlingen som kan uppstå har liten påverkan på fisk och bottenlevande 

djup och ingen betydelse för marina däggdjur. Metoden medför inga utsläpp till 

omgivningen och påverkan i form av ljudalstring är begränsad till fartygets ljud 

och rörelser. 

 Magnetfältsundersökningar 
Magnetfältsundersökningar genomförs för att inventera odetonerade minor eller 

andra sprängmedel som kan finnas inom undersökningsområdet. Odetonerade 

minor eller andra sprängmedel benämns vanligtvis unexploded ordnance (UXO). 

UXO inventeras vid behov som en riskförebyggande åtgärd inför arbeten som 

planeras på havsbotten med hjälp av ett instrument som endast passivt mäter 

förändringar i magnetfältet. UXO-inventeringen kommer att genomföras med en 

magnetometer av typen Geometrics G882 eller motsvarande. Utrustningen 

bogseras efter fartyget för att kunna mäta nära havsbotten och därmed minimera 

störningar från t.ex. fartyget. Beroende på vilken storlek av objekt som behöver 

identifieras kan det krävas att undersökningarna genomförs i transekter med 

mindre inbördes avstånd än för de geofysiska undersökningarna. 

Utförande och omfattning 

Inventering av UXO planeras att genomföras inom hela undersökningsområdet 

med särskilt fokus på de platser där byggnation planeras på havsbotten. 

Inventeringen av UXO bedöms ta ca 1–2 veckor att genomföra. 

Bedömning av miljöpåverkan 

Påverkan på omgivningen under genomförandet är försumbar. Genomförandet 

ger inte upphov till ljud eller utsläpp till omgivningen och påverkan av denna 

undersökningsmetod är begränsad till fartygets ljud och rörelser. 
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5 Samlad bedömning av 

miljöpåverkan 

 Marina naturvärden 
Undersökningarnas påverkan på den marina miljön förväntas bli försumbar. 

Geofysiska undersökningar, marina naturvärdesinventeringar och undersökning 

av UXO samt CPT ger inte upphov till sedimentspridning eller grumling. Grab-

sampling och Vibrocore-sampling kan ge upphov till mycket lokal och begränsad 

grumling och sedimentspridning, dock på en försumbar nivå även för dessa. 

Ingreppen i havsbottnen är mycket små och lokala vid uttag av bottenprover och 

störningen på provtagningsplatserna således försumbar. Ingen förorening eller 

försämring av vattenkvaliteten i förekommande vattenförekomster kommer att 

ske.  

Närmaste kända fågelområde är Finngrundens västra och östra bankar som bl.a. 

utgör övervintringslokal för alfågel och rastlokal för flera andra sjöfåglar. 

Utredningsområdet för vindkraftparken är belägen som närmast ca 4 km från 

bankarna. Utredningsområdet är ett grundare område, ca 30–40 meter djupt, men 

utgör ingen utsjöbank. Motsvarande förutsättningar som övervintrings- eller 

rastlokal saknas därför sannolikt i området. Finngrunden ligger på sådant avstånd 

från undersökningsområdet att någon risk för påverkan inte föreligger. 

Undersökningarna är därtill tillfälliga och pågå under kort tid. I anslutning till de 

norra och mellersta kabelkorridorerna ligger fågelområdena Vitgrund – Norrskär, 

Eggegrund – Gråsjälsbådan, Limön och Orarna. De planerade undersökningarna 

bedöms inte innebära någon betydande påverkan på fågellivet i områdena. I 

förhållande till övrig verksamhet och rörelser i området bedöms påverkan genom 

rörelser och ljud i samband med undersökningarna bli försumbar. 

Utpekade födosöksområden och uppehållsplatser för gråsälen bedöms ligga på 

sådant avstånd från undersökningsområdena att risk för påverkan inte föreligger. 

Undersökningarna bedöms därmed inte på ett betydande sätt kunna försvåra 

bevarandet av arterna i området. De planerade undersökningarna bedöms inte 

heller påverka intilliggande skyddade områden på betydande sätt. Närmast 

liggande Natura 2000-områden till utredningsområdet för vindkraftparken är 

Finngrundens Västra och Östra bank utpekade enligt art- och habitatdirektivet ca 

4 km från utredningsområdets gräns. Områdena ligger dock på sådant avstånd 

från utredningsområdet för vindkraftparken att ingen risk för påverkan bedöms 

kunna uppkomma. Med tanke på verksamhetens mycket lilla påverkan bedöms 

inte heller övriga Natura 2000-områden påverkas. 

 Marina kulturvärden 
Inom undersökningsområdet finns enstaka uppgifter om förlista båtar och fartyg. 

Dessa är dock inte bekräftade i fält och saknar en antikvarisk bedömning. 
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De geofysiska undersökningarna och filmningen kommer att användas för att 

identifiera förekomst av arkeologiska lämningar. Analysen genomförs i samråd 

med marinarkeologisk expertis och i enlighet med kulturmiljölagen. Påträffas 

arkeologiska lämningar kontaktas berörda myndigheter. 

Ingen påverkan på arkeologiska lämningar förväntas uppstå till följd av planerade 

undersökningar. De geofysiska undersökningarna innebär inga fysiska ingrepp i 

miljön. Bottenprovtagningen är mycket begränsad och endast ett mindre 

materialprov uttas. Provtagningen planeras också så att inga kända lämningar 

berörs. Geotekniska undersökningar planeras utifrån vad som framkommer i de 

geofysiska undersökningarna i syfte att undvika skada på eventuella arkeologiska 

lämningar. 

 Sjöfart och fiske 
Då undersökningarna pågår under mycket begränsad tid kommer de inte att 

medföra någon nämnvärd påverkan på vare sig sjöfarten eller yrkes- och 

fritidsfisket. 

Bolaget kommer att i god tid informera berörda myndigheter samt 

fiskeriorganisationer om tidpunkten för när arbetena avses påbörjas för att 

minimera påverkan på sjöfarten och fisket. 

Några andra förebyggande åtgärder bedöms i nuläget inte behövas. 
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Remissvar översyn av lokala 
säkerhetsnämnder 
 
Östhammars kommun mottog den 12 juli 2022 en remiss från 
miljödepartementet gällande Strålsäkerhetsmyndighetens rapport ”Översyn av 
lokala säkerhetsnämnder” (SSM 2022:07).  

Bakgrund 
De lokala säkerhetsnämnderna inrättades 1981 och finns idag vid Barsebäck, 
Forsmark, Oskarshamn, Ringhals och Studsvik. Nämnderna är statliga 
myndigheter och dess ledamöter utses av regeringen.  
Nämndernas uppdrag omfattar bland annat att inhämta information om det 
kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbete som har utförts eller planeras vid 
berörd kärnteknisk anläggning och om planeringen av beredskapen mot 
kärnenergiolyckor vid anläggningen samt att svara för information till 
allmänheten, myndigheter och institutioner på det lokala planet om säkerhets- 
och strålskyddsfrågor.  
Det har sedan de lokala nämnderna inrättades på 1980-talet skett flera 
förändringar i den kärntekniska verksamheten. Flera kärnkraftsreaktorer har 
ställts av, regeringen har fattat beslut om utökad mellanlagring och slutförvaring 
av använt kärnbränsle och det har införts nya beredskaps- och planeringszoner.  
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) fick i regleringsbrevet för 2022 i uppdrag av 
regeringen att se över de lokala säkerhetsnämndernas syfte och uppdrag samt att 
föreslå författningsändringar. Remissen avser den rapport som tagits fram med 
anledning av uppdraget.  
I rapporten föreslås bland annat att nämnderna byter namn från säkerhetsnämnd 
till insynsnämnd, att antalet ledamöter minskas, skärpta villkor gällande 
finansieringen och att nämnderna i Barsebäck och Studsvik avslutas. 
Östhammars kommun konstaterar dock att de föreslagna ändringarna inte 
innebär några förändringar gällande de kvarvarande nämndernas uppdrag. 

Östhammars kommuns synpunkter 
Nämndernas benämning 
Östhammars kommun är positivt till den föreslagna ändringen av nämndernas 
benämning. Kommunen delar SSM:s bedömning gällande att nuvarande 
benämning säkerhetsnämnd är missledande och att lokal insynsnämnd är en mer 
rättvisande benämning.  
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Nämndernas sammansättning 
SSM föreslår i rapporten att antalet ledamöter i nämnderna minskas från 
nuvarande högst tretton till högst nio ledamöter. Minskningen föreslås göras 
genom att antalet ledamöter som föreslås av den kommun där den kärntekniska 
anläggningen är belägen minskas från högst tio till högst sex. Antalet ledamöter 
från övriga kommuner i den yttre beredskapszonen föreslås fortsatt vara högst 
tre. SSM föreslår även att inga ersättare ska utses men däremot en vice 
ordförande. Nämndernas ledamöter föreslås även fortsatt utgöras av lokalt 
förtroendevalda.  
I rapporten framför SSM att nämnderna vid behov kan nyttja möjligheten att 
adjungera ytterligare ledamöter, kanske framförallt från kommuner inom 
beredskaps- och planeringszonerna.  
Östhammars kommun har förståelse för att det kan finnas skäl att minska antalet 
ledamöter något men anser att minskningen av ledamöter från den kommun där 
den kärntekniska anläggningen är belägen är för stor. Kommunen anser att det är 
fördelaktigt med en bred politisk representation i nämnden och med enbart sex 
ledamöter begränsas denna möjlighet. Kommunen föreslår istället att antalet 
ledamöter minskas med en från den kommun där anläggningen är belägen (från 
högst tio till högst nio) samt med en (från högst tre till högst två) från andra 
kommuner i den yttre beredskapszonen. Förslaget innebär att det totala antalet 
ledamöter minskas från högst tretton till högst elva ledamöter.  
Östhammars kommun har inga invändningar mot att det enbart utses en ersättare 
för ordföranden. Lokala säkerhetsnämnden vid Forsmark har sedan tidigare en 
vice ordförande och kommunen instämmer med SSM om att det är lämpligt för 
att vid behov ha en ersättare för ordinarie ordförande. Kommunen håller med 
SSM om att det inte finns ett reellt behov av övriga ersättare.  
Kommunen är även positivt till den möjlighet som SSM lyfter om att kunna 
adjungera ytterligare ledamöter. 

Finansiering 
Nämnderna föreslås fortsatt finansieras med 400 000 kronor per år. Redovisning 
av använda medel föreslås även fortsättningsvis göras till regeringen senast den 
1 mars varje år men med skärpta villkor. De skärpta villkoren innebär att 
nämnderna ska lämna en prognos över förbrukade medel till SSM senast den 
30 november och att medel som inte förbrukats under året senast den 20 januari 
varje år ska betalas tillbaka till SSM. Vidare föreslås att SSM och nämnderna 
ska ta fram en gemensam struktur för verksamhetsberättelserna.  
Östhammars kommunen noterar, och är positivt till, att SSM föreslår att 
nämnderna ”även fortsättningsvis bör utveckla och upprätthålla kunskap om 
strålsäkerheten vid anläggningarna t.ex. genom utbildning och studiebesök i 
samverkan med övriga nämnder och i samverkan med KSO1”. För att möjliggöra 
detta anser dock kommunen att det finns anledning att se över SSM:s förslag 
gällande såväl belopp som villkor.  
Det har tidigare varit möjligt för nämnderna att föra vidare eventuellt överskott 
av medel från ett år till kommande år. Det har varit fördelaktigt för att 
möjliggöra mer kostnadsintensiva insatser, som till exempel studiebesök och 
                                                 
1 Kärnkraftskommunerna samarbetsorgan  
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utbildningar för nya ledamöter, under vissa år. Den nu föreslagna ändringen 
innebär att det inte längre blir möjligt att föra över medel mellan år.  
Östhammars kommun ställer sig självklart bakom förslaget att oförbrukade 
medel ska återbetalas men föreslår att återbetalning ska göras efter varje 
mandatperiod istället för efter varje år.  
Med tanke på stigande priser och inflation, vilket bland annat påverkar kostnader 
för studiebesök, anser kommunen även att det finns anledning att se över det 
förslagna beloppet, till exempel genom ett tillägg om indexjustering.  
Östhammars kommun har inga synpunkter gällande förslaget om inlämnande av 
prognos av förbrukade medel eller gällande gemensam struktur för verksamhets-
berättelserna.  

Myndigheters och annan närvaro vid nämndernas möten 
I rapporten framhålls vikten av både SSM:s och länsstyrelsens deltagande i 
nämndernas möten. SSM kan som oberoende part med insyn i verksamheterna 
värdera och komplettera tillståndshavarnas information och länsstyrelsen har en 
viktig roll på nämndernas möten kopplat till sitt samordnande beredskapsansvar. 
Östhammars kommun delar denna bedömning och ser positivt på det SSM anför 
om att ytterligare prioritera sitt deltagande i nämndernas möten. 
Östhammars kommun är även positivt till det SSM föreslår om att bjuda in 
representanter från till exempel beröra räddningstjänster, regioner och olika 
lokala ideella organisationer till möten.  

Grunden för inrättande och upprätthållande av nämnderna 
I rapporten föreslås att inrättande och upprätthållande av nämnderna ska utgå 
från kravet på beredskapszoner vilket får till följd att de lokala säkerhets-
nämnderna vid Barsebäck och Studsvik föreslås avslutas. Mellanlagret för 
använt kärnbränsle i Oskarshamn (Clab), slutförvaret för kortlivat radioaktivt 
avfall i Forsmark (SFR) och de framtida anläggningarna för använt kärnbränsle 
(inkapslingsanläggning i Oskarshamn och slutförvar i Forsmark) föreslås ingå i 
nämndernas verksamhet då de anses ha ett särskilt samhälleligt intresse.  
Östhammars kommun anser att den föreslagna grunden för nämnderna är rimlig 
och är positiv till att de övriga nämnda anläggningarna i Forsmark och 
Oskarshamn ska ingå i nämndernas verksamhet. Den lokala säkerhetsnämnden 
vid Forsmark hanterar redan idag det befintliga slutförvaret SFR samt följer 
utvecklingen av det planerade kärnbränsleförvaret.  

Informationsgrupper 
I rapporten föreslås att det för de anläggningar där nämnderna avvecklas samt 
för ESS-anläggningen i Lund inrättas informationsgrupper liknande den som 
finns i Västerås stad för Westinghouses bränslefabrik. SSM föreslår, som 
kommunen uppfattar det, att de berörda kommunerna ska ta ansvar för bildandet 
av dessa grupper och att de aktuella tillståndshavarna liksom SSM och 
länsstyrelsen är med på frivillig basis. Kommunerna ska även ta ansvar för 
utbildning av de som ska företräda kommunen i informationsgrupperna. Ingen 
extern finansiering föreslås. 
Östhammars kommun ser positivt på förslaget med informationsgrupper och ser 
att de kan fylla en viktig funktion i arbetet med att ge information och insyn för 
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allmänheten. Kommunen anser dock att informationsgruppernas roll bör framgå 
av lagstiftningen. Berörda kommuner bör även ges ekonomisk ersättning för 
informationsgruppernas arbete. Genom en formalisering av grupperna och deras 
roll kan det dels säkerställas att de inrättas men även tydliggöras att 
tillståndshavare och myndigheter ska delta i gruppernas möten.  
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Yttrande över ansökan om undersökningstillstånd enligt lag 
(1966:314) om kontinentalsockeln – SGU 324-1732/2022 
Företaget Eolus Vind AB ansöker nu i anslutning till den planerade havsbaserade 
vindkraftparken Najaderna, om undersökningstillstånd för havsbotten vilket regleras enligt lag 
(1966:314) om kontinentalsockeln. Tillstånd tilldelas av regeringen där företaget ansöker om 
att tillståndet ska gälla under 5 år från att det vunnit laga kraft. Undersökningarna kommer att 
utgöra underlag för kommande arbete med tillståndsansökningar enligt miljöbalken och lagen 
om Sveriges ekonomiska zon samt teknisk utformning av den planerade vindkraftparken 
såsom fundamentsval, val av utredningskorridor för exportkablar och därefter placering av 
exportkablar. Undersökningarna omfattar inte borrning eller sprängning.  

Yttrande  
Östhammars kommun ser positivt på att noggranna undersökningar av havsbotten genomförs 
inför den kommande ansökande och tillhörande MKB. Företaget Eolus Vind AB har i 
material till avgränsningssamråd inte specificerat vilken typ av fundament som ska användas i 
den framtida etableringen. Östhammars kommun anser därför att det är av stor vikt att de 
undersökningar som genomförs är utförliga eftersom den tekniska utformningen av 
fundament för vindkraft till havs går snabbt fram.  

Natura-2000 och områdespåverkan  
I närhet av utredningskorridor söder, Forsmark, finns det närliggande Natura-2000 områden. 
100 meter från utredningskorridoren finns områden vilka består av grunda delar som är 
viktiga reproduktionsområden för fisk samt innehar ett rikt fågelliv.  
Östhammars kommun önskar att företaget redogör för eventuell påverkan på fisk och fågel i 
angränsande områden till utredningskorridorer. Samt hur omkringliggande havsbotten kan 
komma att påverkas av undersökningarna.  

Östhammars kommuns inställning till vindkraft i översiktsplan  
Kommunen anser i översiktsplan och vindbruksstrategi, att havsbaserad vindkraft inte är 
lämplig med hänsyn till den känsliga landskapsbilden. I det presenterade materialet av Eolus 
Vind AB framgår detta inte.  
Området utanför Forsmarks kust är ett utpekat riksintresse av typen energiproduktion: vind. I 
översiktsplanen står det tydligt att Östhammars kommuns uppfattning är att riksintresset för 
vindbruk ska underordnas riksintresset i kust- och skärgårdsområdet och även närliggande 
riksintresse för naturvård.  
Östhammars kommun anser att kommunens ställningstagande kring havsbaserad vindkraft 
bör förtydligas utifrån översiktsplanen och vindbruksstrategin.  

I ärendets handläggning har följande tjänstemän deltagit: 

Alice Möller, översiktsplanerare 
Eric Renman, miljö- och hälsoskyddsinspektör 
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Sektor samhälle 
Emil Lindblom 

 

Yttrande gällande samråd Översiktsplan 2050 Tierps kommun 
 
Östhammars kommun har tagit del av samrådsförslag för Översiktsplan 2050 Tierps kommun. 
Östhammars kommun ser positivt på förslaget och att förslaget tar hänsyn till de allra flesta 
aspekter som berör Östhammars kommun. Det som vi från Östhammar vill lyfta gällande 
arbetspendling är att förutom SFR i Forsmark, kan även den kommande återöppningen av 
Dannemora gruva vara av intresse att lyfta i planförslaget. I övrigt har kommunen ingenting 
ytterligare att påpeka och önskar Tierp lycka till i det fortsatta arbetet. 
 
 
 
Planenheten Östhammars kommun 
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1 Nämndens sammanfattning 
Under årets åtta månader finns flera händelser som på både kort och lång sikt påverkar 
Östhammars kommun, både kommunkoncernen och kommunen. Följande händelser 
lyfts främst upp: 
- Regeringens beslut om slutförvar av använd kärnbränsle i Forsmark. Östhammars 
kommun kommer att påverkas inom flera områden, bostadsutveckling, 
befolkningsutveckling, pendlingsströmmar och en ökad efterfrågan på såväl arbetskraft 
som varor och tjänster. 
- Region Uppsalas beslut om färdigställande av länsväg 288 samt finansiering, i 
Länstransportplanen. Detta beslut innebär att pendling till och ifrån Östhammars 
kommun kommer att underlättas, resvägar förkortas och restiden minskar. Östhammars 
kommun blir mer tillgängligt. 
- Kommunfullmäktiges beslut om utbyggnad av VA-systemet, dels vilka 
systemlösningar som förordas samt finansiering av utbyggnaden. Detta beslut innebär 
att bostadsutvecklingen kan ta fart i princip hela kommunen. Bostadsutveckling och 
befolkningsutveckling kommer att påverkas positivt av detta. 
- Utöver ovanstående påverkas såväl kommunen som kommunkoncernen av pandemins 
efterdyningar, det ryska invasionskriget i Ukraina, bränsletillgång i Europa, höga el- 
och drivmedelspriser samt inflation och höjda räntenivåer. Sammantaget ger detta ett 
mycket osäkert  läge. 
Kommunen har under året tagit emot och bosatt 70 ukrainska flyktingar enligt 
Massflyktsdirektivet. 
Sammantaget, flera beslut påverkar kommunen i positiv riktning, satsningen på 
infrastruktur i väg och vatten innebär ökade möjligheter för bostadsutveckling. En 
tillväxt i befolkningen skapar både möjligheten för företag att anställa medarbetare 
lokalt samtidigt som skatteunderlaget växer. Trots ovanstående finns anledning för 
Östhammars kommun att följa den ekonomiska utvecklingen kontinuerligt och 
noggrant, då stor osäkerhet präglar rapporteringen. 

2 Väsentliga personalförhållanden 
Kommunfullmäktige har gett nämnder och förvaltningen i uppdrag att arbeta aktivt för 
att sänka medarbetarnas sjuktal. 
Sjukfrånvaron inom Kommunstyrelsens område ökade mer markant än tidigare år under 
Q1 men förklaringen kan härledas till den kraftiga spridningen av omikronvarianten 
tillsammans med att många som tidigare arbetat på distans hade både återvänt till 
kontoret och att samhället i övrigt öppnat sig. Som förväntat minskade sjukfrånvaron 
sedan till 6,3 % i Q2 och kan förväntas fortsätta minska vidare. Det ser ut som att 
nämndmålet på 6,5 % sjukfrånvaro på helår kan uppnås. 
Vad gäller kompetensförsörjningen inom kommunstyrelsens område har det visat sig bli 
mer utmanande att hitta specialistkompetens. Året har också präglats av något större 
omsättning bland chefer. 
Under Q2 initierades också ett uppdrag att se över hur skapa en sammanhållen 
organisation för fastighetsförvaltning. Syftet är att förbättra kvalitet i leveransen. 
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Sjuktal 

Nämnd Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 

Kommunstyrelsen 5,0 5,2 4,4 7,4 8,1 6,3 

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

- man 1,6 2,1 1,9 4,1 4,9 3,2 

Bygg och miljö 1,0 2,6 2,0 2,6 1,3 2,6 

- kvinna 1,4 6,0 3,8 3,6 1,7 4,5 

- man 0,8 0,2 0,7 1,9 1,0 1,4 

Socialnämnden 9,6 8,2 6,8 8,6 10,1 8,0 

- kvinna 10,2 9,2 7,5 9,1 10,8 8,4 

- man 5,3 2,2 3,3 5,8 6,7 5,8 

Kultur- och fritid 6,8 4,8 4,1 4,8 8,2 8,4 

- kvinna 10,4 7,1 3,6 4,2 5,9 7,5 

- man 1,1 0,8 4,9 6,0 12,2 9,8 

Barn- och 
utbildning 

6,3 7,4 5,3 8,2 9,8 5,9 

- kvinna 6,3 7,8 5,7 8,8 10,3 6,4 

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

Östhammars 
kommun 

7,6 7,5 6,2 8,4 9,9 7,1 

- kvinna 8,2 8,4 6,8 9,1 10,6 7,7 

- man 4,6 3,4 3,5 5,5 6,9 4,8 
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3 Kvalitet 

3.1 Östhammars kommun skall vara en attraktiv och hållbar 
arbetsgivare 

Prognosen är att målet uppnås under året. Båda styrtalen ser ut att kunna uppnås. 
Arbetet för att Östhammars kommun ska vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare görs 
både på övergripande nivå och på varje verksamhetsnivå. 
På den övergripande nivån ligger fokus långsiktigt arbete med att sänka sjukfrånvaron, 
förbättra arbetsmiljön, stärka friskfaktorer, satsa på utveckling av både ledarskap och 
medarbetarskap och identifiera och testa nya arbetssätt som bidrar till 
kompetensutveckling och -försörjning. Men också att söka möjligheter att flera 
medarbetare ska kunna arbeta på heltid. 
Exempelvis fortlöper arbetet med att stärka friskfaktorer enligt plan och där var 
Bildning och Omsorg var först ut i det arbetet redan under 2021.Under T1 och T2 2022 
har arbetet startats för med sektorerna Verksamhetsstöd och Samhälle. Ett annat 
exempel är den kommunövergripande satsningen för att förstärka medarbetarskapet där 
alla kommunens chefer utbildades under T1 och kan nu börja använda verktygen med 
sina medarbetare. Under T2 har det genomförts ett uppsamlingsheat samt en chefsdialog 
med temat medarbetarskap. 
Som ett led i att stärka kommunens kompetensförsörjning och att vara relevant i 
utveckling mot än mer digitalt arbetsliv har kommunen tagit fram digitala principer, 
säkerställt digitala kommunikationsplattformar och tagit fram ett avtal för distansarbete. 
Kommunen har även satsat på att utveckla både framtida och nuvarande ledare och 
undersökt inte bara medarbetares utan också chefers arbetsmiljö. 
På enhets- och verksamhetsnivå är aktiviteterna mångfacetterade och handlar om tex 
arbete med god arbetsmiljö och att stärka lärande och kompetensutveckling i vardagen. 

Styrtal Senaste 
utfall Måltal 2022 

Andel medarbetare som erbjuds kompetensutveckling i sitt 
arbete 

 85% 

Sjuktal, andelen sjukskrivna 7,4%  

Andel medarbetare som erbjuds kompetensutveckling i sitt arbete mäts i egen regi under 
hösten 2022. 
För styrtalet Sjuktal, andelen sjukskrivna så är måltalet för 2022 att kommunens sjuktal 
ska understiga det kommunala Sverige genomsnittet. 

3.2 Östhammars kommun ska redovisa ett gott ekonomiskt resultat 
med fortlöpande effektiviseringar 

Prognosen är att målet ej kommer att nås. Måluppfyllelsen bedöms på grundval av 
styrtalen och bedömningen är att vi inte under årets sista fyra månader kommer att 
färdigställa nya underhållsplaner. 
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Kommunstyrelsen prognosticerar ett underskott med en avvikelse på cirka 1%. (2 600 
tkr). I huvudsak beror detta på att rationaliseringskravet för verksamhetsstödet ej 
uppfyllts helt. Rationalisering kräver effektivisering, om inte verksamhet skall 
avvecklas. Effektiviseringen har tagit väsentligt längre tid än vi förutsett. Utöver detta 
har efterfrågan ökat och därmed även trycket på verksamheten. 
  

Styrtal Senaste 
utfall Måltal 2022 

Fastighetsbeståndsvärde med underhållsplan 74,37% 80% 

Resultatöverskott, budget i balans  Ej 
uppfylld 

 

3.3 Östhammars kommun ska arbeta socialt och ekologiskt hållbart 
Prognosen är att målet ej kommer att nås. 
Av styrtalet som kopplar mot nämndmålet kan man utläsa att långa leveranstider 
påverkar måluppfyllanden när det gäller fordonsflottan. Parallellt pågår ett arbete med 
regionala hållbarhetslöften där Östhammars kommun signerat områden så här långt: 
Energi och klimat - projekttiden går ut 2022 och aktiviteterna kommer att utvärderas. 
Biologisk mångfald - projekttiden går ut 2023 och aktiviteterna kommer då utvärderas. 
Vatten - projekttiden går ut 2024 och aktiviteterna kommer då utvärderas. 
Ett nytt löftesområde planeras inom hållbart samhällsbygge, diskussioner pågår inom 
regionen för hur det ska kunna utformas. 
Avseende social hållbarhet pågår ett identifieringsarbete på sektor Samhälle, attraktiv 
kommun för att kopplas ihop med det hållbarhetsarbete som redan är satt via policy för 
ekologisk hållbarhet. 

Styrtal Senaste 
utfall Måltal 2022 

Kommunens fordonsflotta i klimat- och energiprestanda 36 37 

Kommunens fordonsflotta i klimat- och energiprestanda, nästa utfall presenteras maj 
2023. 

3.4 Östhammars kommun ska vara tillgänglig och öppen för 
medskapande utifrån besökares, invånares och företagares 
behov. 

Prognosen är att målet kommer att nås. Styrtalen mäts i Medborgarundersökningen och 
resultatet är tillgängligt först i december. 
Under årets åtta första månader har bland annat aktiviteter i form av nedanstående 
genomförts: 
Ungdomsappen där ungdomar får uttrycka sin mening och komma med förslag på 
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insatser som kommunen kan göra. 
Webbsändningar där invånarna ges möjlighet till delaktighet genom dialog och 
information. 
Uppföljning i ärendehanteringssystem 
Oland visar och Albrektsmässan är exempel på aktiviteter där besökare, företagare och 
invånare givits möjlighet till medskapande och dialog. 
Översyn av kommunala verksamheters öppettider. 

Styrtal Senaste 
utfall Måltal 2022 

Invånares nöjdhet med att få svar på sina frågor om 
kommunen och dess verksamhet 

 61% 

Invånares nöjdhet med möjligheterna  att delta aktivt i arbetet 
med utveckling av kommunen? (t.ex. medborgardialoger, 
samråd) 

 30% 

Utfall till styrtalen fås till årsskiftet 2022 / 2023. 

3.5 Östhammars kommun ska upplevas som attraktivare för 
invånare, besökare och företagare 

Prognosen är att målet ska kunna nås. Vad gäller utemiljöer så finns skötselplaner på 
plats och arbetet med att få en effektiv arbetsgång i effektueringen pågår. Kommunens 
satsning på att stärka upplevelsen av skötseln av allmänna platser har tagits emot väl 
och genomförandet har i stort följt den uppgjorda planen. 
Insatser för att stärka upplevelsen av Östhammars kommun pågår ständigt. 
Lotsfunktionen för näringslivet har goda förutsättningar att påverka siffrorna positivt. 
Om arbetet med delaktighet lyckas väl under året så påverkar även det upplevelsen 
positivt. Delaktighet och gemensamma ansvar skapar stolthet och tillit vilket i sin tur 
leder till en ökad upplevelse av attraktivitet. 
Arbetet med en kartläggning av varumärke för Östhammars kommun som plats 
respektive organisation har påbörjats. 
Under årets första månader ökade antalet ansökningar om kulturstöd till evenemang 
mycket och nya aktörer finns i kommunen. Detta ger skäl att tro att utbudet kommer att 
vara rikare än tidigare under året. 

Styrtal Senaste 
utfall Måltal 2022 

Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser  73% 

Andelen invånare som upplever  kommunen som en bra plats 
att bo och leva ska öka 

 95% 

Utfall till styrtalen fås till årsskiftet 2022 / 2023. 
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3.6 Förvaltningen uppdras att ta fram beslutsunderlag samt 

finansieringsplan för utbyggnad av vatten och avloppsystem i 
Östhammars- och Öregrundsområdet. 

Uppdraget anses vara utfört genom beslut i Kommunfullmäktige 14 juni 2022. 
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4 Ekonomiskt utfall 

Nämnd Sektor BUDGET 
år 

Budget 
ack 

UTFALL 
ack Avvikelse Avvikelse

 % PROGNOS ProgAvvik 

1 Kommunstyrelsen POLITIK/STAB -61 126 -40 438 -38 870 1 568 96% -61 067 59 

1 Kommunstyrelsen SEKTOR 
VERKSAMHETSST 

-68 081 -45 349 -38 474 6 875 85% -69 475 -1 394 

1 Kommunstyrelsen SEKTOR SAMHÄLLE -65 617 -43 614 -51 692 -8 078 119% -65 867 -250 

1 Kommunstyrelsen SEKTOR BILDNING -7 027 -4 855 -2 971 1 885 61% -8 027 -1 000 

  -201 851 -134 257 -132 007 2 250 98% -204 436 -2 585 
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Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott om 2 600 tkr för helåret vilket 
motsvarar drygt 1%. I huvudsak beror detta på att rationaliseringskravet för 
verksamhetsstödet ej uppfyllts fullt ut. Rationalisering kräver effektivisering, om inte 
verksamhet skall avvecklas. Effektiviseringen har tagit väsentligt längre tid än vi 
förutsett. Utöver detta har efterfrågan av tjänster tillhandahållna av verksamhetsstöd 
ökat och därmed även trycket på verksamheten. 
Delårsutfallet för Verksamhetsstöd och Samhälle visar ett högt överskott respektive 
underskott vilket i delar kan härledas till ej ännu genomförda interna transaktioner 
sektorerna emellan såsom internhyror. Verksamhetsstöds överskott beror även på 
vakanta tjänster, exempelvis inom upphandling, samt sjuk- och föräldraledigheter av 
mellanlång karaktär där vikarie inte går att uppbringa. Även interna förflyttningar på 
chefspositioner har kapat kostnader. Flertalet vakanta tjänster tillsätts under hösten 
vilket ökar kostnaderna. Samhälles underskott per delårsbokslutet beror, utöver vad som 
omnämns ovan, på mindre avvikelser inom översiktsplaneringsarbetet och arbetet med 
geografiskt informationssystem, GIS samt en ännu ej genomförd överföring mellan 
Samhälle och Avfall. För Introduktionsenheten, Sektor Bildning, redovisas en 
årsprognos innebärande ett underskott om 1 000 tkr. En sen avstämning, där bland annat 
ersättning från Migrationsverket inkommit, visar att detta underskott troligen kan 
minskas under resterande del av året. 

5 Investeringsutfall 

Investeringsutfall 

Årets investeringsbudget inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde är knappa 298 
mnkr varav drygt 78 mnkr har nyttjas under årets första åtta månader. Det har varit svårt 
att nå upp till den omfattning av investeringar som Fullmäktige beslutat om. De 
investeringar som slutförs under 2022 är i delar sådana som skulle varit färdigställda 
tidigare. Frösåkersskolan är slutbesiktad så när som på en del av utemiljön. Den nya 
förskolan Mineralen i Österbybruk är slutbesiktad och verksamheten har flyttat in. 
Under 2022 kommer flertalet av de investeringar som beslutats om i Budget 2022 inte 
att kunna påbörjas. Det gäller bland annat utbyggnaden av Olandskolan, ombyggnad av 
Gimo sporthall och förskolan Myran. 

Tabell 

Projektkategori Budget 2022 (tkr) Utfall 2022-08-31 
(tkr) 

 50 Inv proj Tek expl bost.omr   24 580   0  

 51 Inv proj Tek expl industri.omr   6 476   234  

 52 Inv proj Tek G/C vägar   9 000   0  

 53 Inv proj Tek övr infrastruktur   24 041   13 772  

 54 Inv proj Tek vhtlokaler   200 321   61 314  

 55 Inv proj Tek energieffektiv   19 683   774  

 57 Inv proj Tek övriga   7 920   2 186  
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 59 Inv proj Renhållning   3 000   0  

 75 Inv Kommunledningen   2 500   0  

 90 Inv proj Socialnämnden   0   0  

 96 Inv E-arkiv   250   150  

  297 771   78 428  
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6 Fördjupad information från enheter och/eller verksamheter 

Sektor Funktion BUDGET 
år 

Budget 
ack 

UTFALL 
ack Avvikelse Avvikelse 

% PROGNOS ProgAvvik 

POLITIK/STAB 101 POLITIK -9 127 -5 774 -4 798 976 83% -9 127 0 

POLITIK/STAB 102 STAB -1 891 -1 259 634 1 892 -50% -1 891 0 

POLITIK/STAB 120 GEM NÄMNDER etc -50 108 -33 405 -34 706 -1 301 104% -50 049 59 

Summa 0  -61 126 -40 438 -38 870 1 568 96% -61 067 59 

         

SEKTOR 
VERKSAMHETSST 

110 
VERKSAMHETSSTÖD, 
STAB 

-1 496 -996 -607 389 61% -1 496 0 

SEKTOR 
VERKSAMHETSST 

111 
KANSLI/UTVECKLING 

-22 157 -14 822 -12 871 1 951 87% -22 157 0 

SEKTOR 
VERKSAMHETSST 

112 HR -14 474 -9 645 -9 126 519 95% -14 474 0 

SEKTOR 
VERKSAMHETSST 

113 EKONOMI -16 275 -11 053 -11 192 -139 101% -17 656 -1 381 

SEKTOR 
VERKSAMHETSST 

114 UPPHANDLING -3 487 -2 232 -1 667 565 75% -3 487 0 

SEKTOR 
VERKSAMHETSST 

115 
KOMMUNIKATION/KU
NDTJÄNST 

-10 194 -6 998 -6 150 848 88% -9 819 375 

SEKTOR 
VERKSAMHETSST 

116 FASTIGHETSDRIFT 0 -52 1 024 1 077 -1 954% 0 0 
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SEKTOR 
VERKSAMHETSST 

117 MÅLTID OCH 
STÄD 

2 448 2 114 1 667 472% -386 -388 

Summa 1  -68 081 -45 349 -38 474 6 875 85% -69 475 -1 394 

         

SEKTOR 
SAMHÄLLE 

201 SAMHÄLLE 
CENTRALT 

0 60 0 -60 0% 0 0 

SEKTOR 
SAMHÄLLE 

232 NÄRINGSLIV -4 916 -3 260 -2 702 558 83% -4 916 0 

SEKTOR 
SAMHÄLLE 

241 VÄXANDE -776 -510 -1 179 -668 231% -776 0 

SEKTOR 
SAMHÄLLE 

243 VÄXANDE, PLAN 
KS 

-3 366 -2 165 -2 215 -50 102% -3 616 -250 

SEKTOR 
SAMHÄLLE 

244 AVFALL 17 20 -3 779 -3 799 -18 795% 17 0 

SEKTOR 
SAMHÄLLE 

245 GATA/FASTIGHET 
ANSVAR 

-56 576 -37 759 -41 818 -4 059 111% -56 576 0 

Summa 2  -65 617 -43 614 -51 692 -8 078 119% -65 867 -250 

         

SEKTOR BILDNING 602 
ARBETSMARKNADSE
NHET 

-7 027 -4 855 -2 971 1 885 61% -8 027 -1 000 

Summa 6  -7 027 -4 855 -2 971 1 885 61% -8 027 -1 000 

         

  -201 851 -134 257 -132 007 2 250 98% -204 436 -2 585 
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Händelser av väsentlig 
betydelse

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Under årets åtta månader finns flera händelser 
som på både kort och lång sikt påverkar Öst-
hammars kommun, både kommunkoncernen 
och kommunen. Följande händelser lyfts främst 
upp:

 Regeringens beslut om slutförvar av använt 
kärnbränsle i Forsmark. Östhammars kommun 
kommer att påverkas inom flera områden, bo-
stadsutveckling, befolkningsutveckling, pend-
lingsströmmar och en ökad efterfrågan på såväl 
arbetskraft som varor och tjänster.

 Region Uppsalas beslut om färdigställande av 
länsväg 288 samt finansiering, i Länstransport-
planen. Detta beslut innebär att pendling till och 
ifrån Östhammars kommun kommer att under-
lättas, resvägar förkortas och restiden minskar. 
Östhammars kommun blir mer tillgängligt.

 Kommunfullmäktiges beslut om utbyggnad av 
VA-systemet, dels vilka systemlösningar som 
förordas samt finansiering av utbyggnaden. 
Detta beslut innebär att bostadsutvecklingen 
kan ta fart i princip hela kommunen. Bostadsut-
veckling och befolkningsutveckling kommer att 
påverkas positivt av detta.

 Utöver ovanstående påverkas såväl kommunen 
som kommunkoncernen av pandemins efter-
dyningar, det ryska invasionskriget i Ukraina, 
bränsletillgång i Europa, höga el- och drivme-
delspriser samt inflation och höjda räntenivåer. 
Sammantaget ger detta ett mycket osäkert  läge.

Sammantaget, flera beslut påverkar kommunen 
i positiv riktning, satsningen på infrastruktur 
i väg och vatten innebär ökade möjligheter för 
bostadsutveckling. En tillväxt i befolkningen 
skapar både möjligheten för företag att anställa 
medarbetare lokalt samtidigt som skatteunder-
laget växer. Trots ovanstående finns anledning 
för Östhammars kommun att följa den ekono-
miska utvecklingen kontinuerligt och noggrant, 
då stor osäkerhet präglar rapporteringen.

God ekonomisk hushåll-
ning

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Enligt Kommunallagen ska kommuner ha en 
god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 
Östhammars kommun styr i riktning mot god 
ekonomisk hushållning genom riktlinjer för 
ekonomisk hushållning samt finansiella och 
verksamhetsmässiga mål med betydelse för en 
god ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige beslutade i Årsbudget 
2022, flerårsplan 2023 - 2025 om tre finansiella 
mål för god ekonomisk hushållning:

1. Resultatöverskott i procent av skatteintäkter, 
statsbidrag och utjämning ska på lång sikt upp-
gå till lägst 2,0%. Målet är uppfyllt per delåret då 
delårsresultatet är 9,2%. Prognosen är att målet 
även uppnås för helåret då årets resultat prog-
nostiseras till 4,8%.

2. Verksamhetens nettokostnad får inte öka 
snabbare än ökningen av skatteintäkter och ge-

nerella statsbidrag. Målet är uppfyllt per delåret 
då skatteintäkter och generella statsbidrag ökat 
med 5,1% emedan verksamhetens nettokostnad 
endast ökat med 0,7%. Prognosen är att målet 
även uppnås för helåret då prognosen är att 
skatteintäkter och generella statsbidrag ökar 
med 5,5% emedan prognosen för verksamhetens 
nettokostnad är att den ökar med 4,1%.

3. Samtliga nämnder följer budget. Om en 
nämnd prognostiserar ett underskott/överskott 
om > 1% av sin budgetram ska Kommunstyrel-
sen skyndsamt underrättas. Målet är ej uppfyllt 
per delåret då Kommunstyrelsen redovisar ett 
underskott större än 1% per delåret. Prognosen 
är att målet inte heller uppnås per helåret då 
Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott 
överstigande 1% för helåret. 

Kommunfullmäktige beslutade i Årsbudget 
2022, flerårsplan 2023 - 2025 om fyra strategiska 
inriktningsområden vars utfall bedöms med 
stöd av tolv styrtal. Kommunstyrelsen konstate-
rar att vid delårsbokslutet så prognostiseras att 
sju av tolv måltal kommer uppnås för helåret, 
varav tre redan är uppnådda per delåret. Som 
vanligt vid delåret så saknas skarpa resultat 
inom vissa områden då de mäts på årsbasis 
vilket innebär att prognoser görs utifrån genom-
förda och planerade aktiviteter. Av de sju måltal 
som enligt prognosen uppnås vill Kommunsty-
relsen särskilt lyfta upp följande: Företagarnas 
nöjdhet med den kommunala servicen, där 
främst bemötandet förbättrats, Det ekonomiska 
resultatet, en följd av ökade skatteintäkter och 
en kostnadsökning mindre än väntat samt en 
ökad medellivslängd där kommunens samlade 
aktiviteter bidrar men särskilt utbildningsupp-
draget som har en tydlig korrelation till livs-
längd. Kommunstyrelsen konstaterar vidare att 
fler och mer träffsäkra aktiviteter krävs för att 
förbättra genomströmningen i gymnasieskolan, 
fler med godkänd examen inom fyra år, samt för 
en ökad trygghet och befolkningsökning.

SAMLAD  BEDÖMNING

Kommunstyrelsens samlade bedömning 
är att kommunen i delar har uppnått 
god ekonomisk hushållning per delåret. 
Kommunen har i allt väsentligt följt de 
riktlinjer som upprättats för ekonomisk 
hushållning. För de finansiella målen 
har två av tre uppnåtts per delåret. För 
verksamhetsmålen har tre av samman-
lagt tolv måltal uppnåtts per delåret.   

Kommunstyrelsens samlade bedömning 
är att kommunen för helåret i allt vä-
sentligt kommer att uppnå god ekono-
misk hushållning. Bedömningen är att 
riktlinjerna för ekonomisk hushållning i 
allt väsentligt kommer att följas. Prog-
nosen för de finansiella målen är att två 
av tre mål kommer att uppnås. Progno-
sen för de verksamhetsmässiga målen är 
att sju av tolv måltal kommer att uppnås. 
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Namn på mål Målbeskrivning Måluppfyllelse

EN ATTRAKTIV OCH VÄXANDE KOMMUN

Företagarnas nöjdhet 
med kommunens 
service

Måltal  
70 
Utfallet fås genom 
Insikt som är en 
servicemätning 
av kommunernas 
myndighetsutövning 
inom brandskydd, 
bygglov, 
markupplåtelse, miljö- 
och hälsoskydd, 
livsmedelskontroll 
samt 
serveringstillstånd.

Utfall 
72 
Måltalet är uppnått och prognosen för helåret är att 
måltalet fortsatt kommer att vara uppnått. Antalet 
respondenter är visserligen få och det kan därför vara 
svårt att dra definitiva slutsatser om utfallet för helåret. 
De svar vi hittills fått in (c:a 40 st) pekar på en uppgång 
på aggregerad nivå från 68 till 72 och där respondenterna 
främst upplever ett förbättrat bemötande jämfört med 
tidigare år.

Befolkningsutveck-
ling, nettoökning av 
befolkningen

Måltal  
100 
Utfallet fås genom 
SCB:s öppna 
statistikdatabas

Utfall 
2 
Måltalet är ej nått. Prognosen är att vi kommer få svårt 
att nå måltalet. Året har inletts svagt med födslotal som 
ligger tydligt under antalet avlidna (minus 46 för de sex 
första månaderna). Till del kompenseras detta av att 
inflyttningarna är större än utflyttningarna. Över tid 
finns förutsättningar att öka inflyttningen ytterligare i 
framförallt Alunda, där både nya detaljplaner utvecklas 
och där större markanvisningar planeras. Detta kommer 
dock inte påverka 2022 års tillväxt. Värdet i tabellen är per 
220731.

Kommunernas 
boendeattraktivitet

Måltal 
105 
Utfallet fås genom den 
årliga undersökningen 
Bäst att leva, där 
Handelshögskolan 
i Jönköping och 
tidningen Fokus 
poängsätter och 
rankar Sveriges 
kommuner. Ett lågt 
utfall är bättre.

Måltalet är ej uppnått. Prognosen är att måltalet ej kommer 
att nås då styrtalet består av en undersökning som årligen 
gjorts av tidskriften Fokus och det per delårsbokslutsdagen 
ej är klarlagt om Fokus kommer att göra undersökningen 
under 2022. Ett alternativt sätt att följa boendeattraktivitet 
är genom SCB:s medborgarundersökning där bland annat 
frågan ”Vad tycker du om din kommun som en plats att bo 
och leva på?” där 94% av de tillfrågade kommuninvånarna 
för 2021 svarade Ganska bra eller Mycket bra. Utfallet av 
årets undersökning kommer till årsskiftet 2022 / 2023. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Namn på mål Målbeskrivning Måluppfyllelse

Kommunernas 
boendeattraktivitet... 
forts.

Det som talar för att målet nås är de förbättringar som 
sker kontinuerligt i kommunen. Exempel på dessa är 
att vattenledningen från Örbyhus till Österbybruk och 
Alunda nu är klar och redo att kopplas på. Det innebär 
att den årliga vattenbrist som drabbat orterna under 
sommarmånaderna nu är avvärjd. Slutförvarsfrågan har 
fått ett avslut och detta har mottagits positivt av de boende 
i kommunen. Information om kommunens verksamhet 
har delats ut i en broschyr till kommunens alla hushåll för 
att motivera fler att vara med och påverka utvecklingen i 
samhället. Invånares upplevda delaktighet korrelerar med 
den upplevda boendeattraktiviteten.

EN HÅLLBAR KOMMUN

Långsiktiga 
finansieringen av 
välfärdstjänster, 
resultat i % av 
skatteintäkter

Måltal 
2,4% 
Utfallet fås 
från den egna 
redovisningen och 
där det ekonomiska 
resultatet beräknas 
som en procentsats 
av summan av 
skatteintäkter och 
generella statsbidrag.

Utfall 
9,2% 
Måltalet är uppnått och prognosen för helåret är 
att måltalet fortsatt kommer att vara uppnått. Den 
främsta orsaken till det starka resultatet är betydligt 
högre skatteintäkter än vad som förväntades när 
budgeten fastställdes. Kommunen bygger sin budget på 
skatteunderlagsprognoser från SKR. Med facit i hand har 
prognoserna från SKR kraftigt underskattat kommunens 
skatteintäkter vilket resulterat i ett stort överskott.

Medellivslängd Måltal  
83,3  
Utfallet, som är ett 
genomsnitt av värdet 
för kvinnor och män, 
beräknas av SCB och 
publiceras på Kolada.
se

Måltalet är ej nått. Prognosen är att måltalet kommer 
att nås. Flertalet av kommunens nämnder arbetar inom 
områden som, antingen mer direkt, eller långsiktigt och 
indirekt, syftar till att höja invånarnas medellivslängd. 
Spektrat är brett och innefattar bl.a. suicidprevention, 
miljö- och hälsoskyddsmyndighetsutövning, 
serveringstillstånd, skötsel och underhåll av vägar, gång- 
och cykelvägar samt tillhörande belysning men också 
individnära insatser inom hemtjänst, särskilda boenden, 
träffpunkter och boendestöd samt det ständigt pågående 
arbetet med att höja utbildningsnivån, en parameter som 
kraftigt korrelerar med livslängd.
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Namn på mål Målbeskrivning Måluppfyllelse

Aktuell 
hållbarhetsrankning 
av kommuner

Måltal 
125 
Utfallet fås genom 
undersökningen 
Sveriges Miljöbästa 
kommun där 
tidningen Aktuell 
hållbarhet poängsätter 
och rankar Sveriges 
kommuner. Ett lågt 
utfall är bättre.

Utfall 
205 
Måltalet uppfylldes ej. 
Resultatet beror till stora delar av att det saknas ett mer 
systematiskt arbete med de för styrtalet relevanta frågorna.

EN LÄRANDE KOMMUN

Andel elever 
som tagit 
gymnasieexamen 
inom fyra år

Måltal 
75% 
Utfallet, som baseras 
på kommunens 
inregistrering, 
beräknas av SCB och 
publiceras på Kolada.
se.

Måltalet är inte uppnått. Prognosen är att måltalet 
inte kommer uppnås för helåret. Den fjärr- och 
distansundervisning som gymnasieskolan fått anpassa 
sig till under coronapandemin har varit utmanande 
för både skolan och eleverna och där en utmaning har 
varit att hålla kvar motivation hos elever och anpassa 
undervisningen efter elevernas förutsättningar och behov 
på distans. Det kompensatoriska uppdraget har utmanats 
när undervisningen har bedrivits delvis via fjärr- och 
distans. En risk är att genomströmningen tar längre tid då 
elever med svag studiebakgrund inte lyckats fullfölja sin 
utbildning eller behöver längre tid för att genomföra den. 
Fler elever än tidigare har valt att avsluta gymnasiet utan 
examen. Gymnasieskolan har en hög andel elever som 
påbörjar gymnasiet på ett av IM-programmen. De elever 
som sedan byter från ett IM-program till ett nationellt 
program oavsett årskurs på det nationella programmet, har 
ofta behov av ett fjärde eller femte år.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Namn på mål Målbeskrivning Måluppfyllelse

Näringslivets 
upplevelse av hur väl 
det går att rekrytera 
medarbetare i vårt 
geografiska område

Måltal 
2,4 
Utfallet fås genom 
undersökningen 
Företagsklimat som 
genomförs av Svenskt 
Näringsliv

Utfall  
2,5 
Måltalet är uppnått. Näringslivet har på riksnivå en 
betydligt mer negativ bild av tillgången till arbetskraft 
än vad de hade föregående år. I Östhammar har bilden 
inte försämrats lika mycket. Kommunen har en mycket 
låg generell arbetslöshet samtidigt som det finns ett 
flertal personer med behov av särskilt stöd för att 
komma i arbete eller utöka sin arbetsförmåga. En utökad 
samverkan mellan åtta Upplandskommuner, ReSam, 
syftar till att erbjuda regionens vuxna medborgare ett 
relevant utbildningsutbud inom hela vuxenutbildningen 
men framförallt gällande yrkesutbildning. Inom det 
arbetsmarknadspolitiska området finns en samverkan med 
bland annat Arbetsförmedlingen och särskilt stor vikt läggs 
vid gemensamma samverkanslösningar i frågor som rör 
lokal och regional utveckling, kompetensförsörjning samt 
insatser för nyanlända och för personer med särskilt behov 
av stöd för att komma i arbete, på såväl lokal som regional 
nivå. Kommande år kommer kompetensförsörjningsfrågan 
bli än viktigare - och svårare. Teknisk kompetens i form 
av CNC-operatörer, tekniker och ingenjörer kommer att 
behövas till bland annat Sandvik, Forsmark, Dannemora 
gruva och slutförvaret.

Andel medarbetare 
som erbjuds 
kompetensutveckling 
i sitt arbete

Måltal 
85 % 
Utfallet fås genom 
kommunens egna 
Lärandeenkät

Måltalet är inte uppnått. Prognosen är att måltalet 
uppnås. Lärande och kompetensutveckling har under 
året förstärkts på övergripande nivå genom bland 
annat förbättrad introduktion av chefer, chefsdialoger 
med fokus på gemensamt lärande och nyuppstart av 
lärandeplattformen InfoCaption.
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Namn på mål Målbeskrivning Måluppfyllelse

EN ÖPPEN KOMMUN

Andel invånare med 
upplevd möjlighet att 
delta aktivt i arbetet 
med kommunens 
utveckling

Måltal  
30 % 
Utfallet fås genom 
SCB:s  medborgar-
undersökning

Måltalet är inte uppnått. Prognosen är att måltalet 
nås. Under året har val hållits vilket tenderar att öka 
intresset för samhällsfrågor och förvaltningen har 
genomfört fler insatser jämfört med tidigare, bland 
annat har en informationsbroschyr om kommunens 
verksamhet samt forum för delaktighet distribuerats 
till alla hushåll – ett led i att förstå hur man kan vara 
delaktig i samhällsutvecklingen. Flera processer pågår där 
delaktighet är en viktig komponent, till exempel arbetet 
med utvecklingen av hamnen i Öregrund och utvecklingen 
av Alunda när orten växer.

Andel invånare 
med förtroende 
för kommunens 
politiker

Måltal  
35 % 
Utfallet fås genom 
SCB:s  medborgar-
undersökning

Måltalet är inte uppnått. Prognosen är att måltalet kommer 
att uppnås. Under årets åtta första månader har ett flertal 
aktiviteter gjorts kopplat till dialog med invånare. Detta 
har skett dels i frågan om utvecklingen av Öregrunds 
hamnområde och framtagandet av kommunens nya 
Översiktsplan. Östhammars kommun har även medverkat 
vid Oland Visar och Albrektsmässan. Under årets åtta 
första månader har även ett flertal stora frågor hanterats 
och beslutats. Dels frågan om ett slutförvar av använt 
kärnbränsle, dels utbyggnaden av Lv 288, Gimo-Börstil 
samt beslutet att bygga ut kommunens vatten och 
avloppssystem.

Andel invånare som 
känner sig trygga i 
sitt bostadsområde 
när det är mörkt ute.

Måltal  
87 % 

Utfallet fås genom 
SCB:s  meddorgar-
undersökning

Måltalet är inte uppnått. Prognosen är att det blir svårt 
att nå måltalet. För att öka andelen invånare som känner 
sig trygga och för att möta ny lagstiftning inom det 
brottsförebyggande arbetet som föreslås träda i kraft vid 
halvårsskiftet 2023 så har kommunen avdelat resurser 
som under det gångna tertialet arbetat med att ta fram 
ett förslag för hur det brottsförebyggande arbetet kan 
genomföras i samklang med andra aktörer. Därtill pågår 
informationsinsamling för att kommunen ska få en god 
lägesbild, som stöd i det fortsatta arbetet.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
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Prognos jämfört med budget
Koncernen Östhammars kommun redovisar ett 
resultat per den sista augusti på 122 mnkr. Det 
högsta i kommunens historia. Samtliga koncern-
bolag redovisar ett resultat i nivå med föregåen-
de år. Hargs hamn redovisar en omsättningsök-
ning med 10 procent jämfört med föregående år.

Enbart kommunen redovisar ett resultat på 90 
mnkr. Ett överskott mot budget på 64 mnkr. 
Överskottet förklaras dels av att Verksamhet-
ens nettokostnader, första summeringsnivån i 
Driftredovisning och Resultaträkning, har ett 
överskott på 38 mnkr. Framförallt beroende på 
ett stort överskott för Barn- och utbildnings-
nämnden. Nämnden har kostnader som inte 
är jämt fördelade över året såsom ersättning 
till fristående verksamhet och skolskjuts. Den 
andra förklaringen är att skatteintäkterna och 
generella statsbidrag är större än budget. Det 
beror på högre slutavräkning för 2021 och större 
skatteintäkter 2022. Vi har också erhållit mer i 
generella statsbidrag avseende verksamhet inom 
Socialnämndens ansvarsområden.    

Prognos

På koncernnivå är prognosen ett helårsresultat 
på ca 95-100 mnkr. För kommunen är prog-
nosen för helåret ett resultat på 71 mnkr. Ett 
överskott mot budget på 37 mnkr. Den främsta 
orsaken till det starka resultatet är som nämnts 
betydligt högre skatteintäkter än vad som för-
väntades när  budgeten fastställdes. Kommunen 
bygger sin budget på skatteunderlagsprognoser 
från SKR, framförallt på aprilprognosen året 
innan aktuellt budgetår. Med facit i hand har 
prognoserna från SKR kraftigt underskattat 
kommunens skatteintäkter vilket resulterat i 
ett stort överskott. De två senaste åren har varit 
annorlunda på grund av covid-19 epidemin 
vilket försvårat möjligheten att göra progno-

ser över skatteintäkter. Man kan se det starka 
resultatet ur flera synvinklar. Dels att ett starkt 
resultat stärker kommunens ekonomi långsiktigt 
genom att soliditeten förbättras. Man kan också 
se det som att nämnderna tvingats hålla igen på 
verksamhet som hade kunnat genomföras om de 
hade fått en större budget för sin verksamhet.

 Prognosen för verksamhetens nettokostnader 
för helåret är ett underskott mot budget på 14 
mnkr. För kommunstyrelsen är det kostnader 
för pension som försämrar resultatet. Det beror 
på att den ökade inflationen under året har 
påverkat de parametrar som styr pensionsav-
gifterna vilket ökat kostnaderna rejält. Detta är 
något som inte går att påverka under året. Även 
arbetsmarknadsenheten lämnar prognos på ett 
underskott vilket beror på lägre ersättning för 
lönebidrag från arbetsförmedlingen. 

Socialnämndens prognos för helåret visar också 
ett underskott. Det har dock minskat jämfört 
med tidigare lämnade prognoser under året. 
På samma sätt som under 2021 och tidigare år 
är det nämndens verksamhet inom Produk-
tion omsorg som står för underskottet. Där 
är flera delar av verksamheten som visar un-
derskott. Det är dels inom särskilt boende där 
personalkostnaderna är högre än vad budgeten 
tillåter. Den största delen återfinns inom or-
dinärt boende, hemtjänst. Här produceras fler 
timmar än vad verksamheten får ersättning 
för. Skillnaden mot 2021 är en försämring ur 
ekonomiskt hänseende, fler timmar produceras 
men färre ersätts. Andelen timmar som ersätts 
än 1,6 procentenheter lägre 2022 än 2021. Även 
sjuksköterskeverksamheten visar underskott 
vilket främst beror på betydande svårigheter att 
hitta personal vilket ger ett fortsatt stort behov 
av inhyrda sjuksköterskor. Inhyrningsdelen 

har därtill ett förändrat ersättningssystem som 
driver på kostnaden ytterligare. Det finns också 
en del verksamhet inom produktion som visar 
mindre överskott. Sammanlagt visar omsorg 
produktions prognos ett underskott på 21 mnkr.

Det som gör att nämndens totala underskott 
stannar på 4,9  mnkr är dels att man erhållit rik-
tade och generella statsbidrag samt att verksam-
heten myndighet omsorg visar ett överskott. 

Socialnämnden har uppdragit åt förvaltning-
en att finna besparingar. Bland annat görs en 
översyn av lokalkostnaderna för att se om/vilka 
lokaler som avyttras. Man ska också anlita en 
konsult för en ekonomiskt genomlysning av 
verksamheten. En översyn av hemtjänstområ-
dena görs för att se om de kan förändras och på 
så sätt minska kostnaderna. Man gör också en 
översyn av organisation och tjänster. 

Investeringar

Det har varit svårt att nå upp till den omfatt-
ning av investeringar som Fullmäktige beslutat 
om. De investeringar som slutförs under 2022 
är i delar sådana som skulle varit färdigställda 
tidigare. Frösåkersskolan är slutbesiktad så när 
som på en del av utemiljön. Den nya förskolan 
Mineralen i Österbybruk är slutbesiktad och 
verksamheten har flyttat in. Under 2022 kom-
mer flertalet av de investeringar som beslutats 
om i Budget 2022 inte att kunna påbörjas. Det 
gäller bland annat utbyggnaden av Olandskolan, 
ombyggnad av Gimo sporthall och förskolan 
Myran.
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Balanskravsresultat

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Driftredovisning

DRIFTREDOVISNING

Balanskravsutredning 
I begreppet God ekonomisk hushållning in-
går också att en balanskravsutredning görs av 
kommunens resultat. Vid balanskravsutredning 
exkluderas reavinster, reaförluster och avsätt-
ningar till resultatutjämningsfond från det 
redovisade resultatet. Detta görs i syfte att få 

ett resultat som är jämförbart mellan olika år 
och andra kommuner. I delårsrapporten görs 
detta dels utifrån redovisat resultat 22-08 samt 
utifrån det prognostiserade resultatet för helåret. 
Balanskravsresultatet framgår av tabellen. För 
2022 prognostiseras ett positivt balanskravsre-
sultat.

BALANSKRAVSUTREDNING
MNKR

UTFALL 
HELÅR 2021

UTFALL
 2022-08

PROGNOS 
HELÅR 2022

Periodens resultat från resultaträkningen 69,3 90,4 71,5

Reducering av samtliga realisationvinster -1,4 -0,9 -3,0

Periodens resultat efter balanskravsjusteringar 67,9 89,5 68,5

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 0 0

Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0 0

Periodens balanskravsresultat 67,9 89,5 68,5

Återställande av negativt resultat från tidigare år 0 0 0

BALANSKRAVSRESULTAT 67,9 89,5 68,5

PER NÄMND TOM AUG
MNKR 

UTFALL BUDGET AV-
VIKELSE

HELÅR  
BUDGET

HELÅR 
PROGNOS

AV-
VIKELSE

Kommunstyrelse -145,9 -140,2 -5,7 -217,8 -225,7 -7,9

  varav finansförvaltning och pen-
sioner -28,4 -22,0 -6,4 -38,8 -24,1 -5,4

  varav kommunledningskontor -83,4 -91,6 8,2 -133,4 -134,9 -1,5

  varav enh. för arbete och syssel-
sättning -3,0 -4,9 1,9 -7,7 -8,7 -1,0

  varav teknisk förvaltning -31,2 -21,8 -9,4 -38,0 -58,0 0,0

  varav rationaliseringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Bygg- och miljönämnd -1,8 -3,1 1,3 -4,8 -6,0 -1,2

Kultur- och fritidsnämnd -25,6 -27,6 1,9 -41,7 -41,7 0,0

Barn- och utbildningsnämnd -368,8 -403,6 34,8 -600,8 -600,8 0,0

Socialnämnd -348,4 -354,3 6,0 -532,6 -537,6 -4,9

Verksamhetens nettokostad -890,5 -928,8 38,3 -1 397,7 -1 411,7 -14,1

Skatteintäkter 770,6 763,8 6,8 1 145,6 1 174,2 28,6

Utjämning och generella 
statsbidrag 210,1 191,9 18,2 287,9 307,1 19,2

Verksamhetens resultat 90,2 26,8 63,4 35,8 69,5 33,7

Finansilella intäkter 1,3 1,1 0,3 1,6 4,0 2,4

Finansilella kostnader -1,1 -1,7 0,7 -2,6 -2,0 0,6

Resultat 90,4 26,2 64,3 34,8 71,5 36,7
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Investeringsredovisning

INVESTERINGSREDOVISNING

Resultaträkning

RESULTATRÄKNING

PER NÄMND
MNKR

UTFALL 
2021

UTFALL 
2022-08

BUDGET
 2022

BUDGET  
2022

 OCH ÖVER-
FÖRT FRÅN 

FG ÅR
PRGONOS 

UTFALL 2022

Kommunstyrelse 112,0 78,4 142,2 297,8 146,1

  varav kommunledningskontor 0,7 0,2 2,5 2,8 2,8

  varav teknisk förvaltning 108,9 78,2 138,2 292,0 141,8

  varav affärsverksamhet renhållning 2,4 0,0 1,5 3,0 1,5

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

Kultur- och fritidsnämnd 0,4 0,5 1,7 1,8 1,8

Barn- och utbildningsnämnd* 3,5 2,7 2,5 11,6 11,6

Socialnämnd 1,1 2,3 2,3 3,0 3,0

NETTOINVESTERINGAR 117,2 83,9 148,9 314,4 160,7

 

STÖRRE INVESTERINGPROJEKT 
MNKR UTGIFTER 2022 TOTALA UTGIFTER

BUDGET UTFALL BUDGET UTFALL PROGNOS

Prästgårdshöjden Alunda 10,0 0,0 13,0 0,9 13,0

Björnhålsskogen Alunda 3,0 0,0 3,2 1,2 3,0

Klockarbacken Österbybruk 0,0 0,0

Frösåkershallen Östhammar 15,0 0,0 15,0 1,8 15,0

fsk Fröet Östhammar 3,3 4,6 51,8 5,6 51,8

fsk Mineralen Österbybruk 0,3 17,3 51,8 45,3 49,0

Utbyggnad Olandsskolan 20,5 0,2 25,5 4,5 25,5

fsk Myran Alunda 25,0 0,0 30,0 0,1 30,0

fsk lokaler Östhammar 20,0 0,0 21,0 0,0 21,0

Ombyggnad sporthall Gimo 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0

Energieffektivisering Öregrunds skola 6,0 0,0 10,9 0,0 10,0

MNKR
KOMMUN 

2021-08
KOMMUN 

2022-08

KOMMUN 
BUDGET 
HELÅR*

KOMMUN 
PROGNOS 

HELÅR

KON-
CERN 

2021-08

KON-
CERN 

2022-08

Verksamhetens intäkter 202,4 205,4 270,6 290,0 369,7 366,5

Verksamhetens kostnader -1 026,7 -1 051,4 -1 596,9 -1 621,7 -1 123,5 -1 146,1

Avskrivningar -60,2 -44,6 -71,4 -72,0 -88,1 -74,8

Verksamhetens nettokostnad -884,5 -890,5 -1 397,7 -1 403,7 -841,9 -854,5

Skatteintäkter 741,3 770,6 1 145,6 1 174,2 741,3 770,6

Generella statsbidrag och utjämning 191,8 210,1 287,9 307,1 191,8 210,1

Verksamhetens resultat 48,7 90,2 35,8 77,5 91,2 126,2

Finansiella intäkter 0,6 1,3 1,6 1,4 0,6 1,4

Finansiella kostnader -2,1 -1,1 -2,6 -7,4 -5,8 -5,8

Resultat efter finansiella poster 47,2 90,4 34,8 71,5 86,1 121,8

Extraordinära poster

RESULTAT 47,2 90,4 34,8 71,5 86,1 121,8
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Balansräkning

BALANSRÄKNING

Noter

NOTER

MNKR
KOMMUN 

2021-12
KOMMUN 

2022-08
KONCERN 

2021-12
KONCERN 

2022-08
TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 4,8 2,7 4,8 2,7

- Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 259,6 1 304,1 2 535,8 2 666,4

- Maskiner o inventarier 87,0 83,9 105,4 87,7

Materiella anläggningstillgångar 1 346,6 1 388,0 2 641,2 2 754,1

Finansiella anläggningstillgångar 108,5 110,6 11,6 13,7

Summa anläggningstillgångar 1 459,9 1 501,3 2 657,6 2 770,5

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd 0,9 0,9 0,9 0,9

Fordringar 172,8 148,9 193,4 174,4

Kassa och bank 101,3 144,9 101,3 144,9

Summa omsättningstillgångar 275,0 294,7 295,6 320,2

Summa tillgångar 1 734,8 1 796,0 2 953,2 3 090,7

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Övrigt eget kapital 757,3 826,6 1 002,5 1 100,8

Resultatutjämningsreserv 22,3 22,3 22,3 22,3

Årets resultat 69,3 90,5 98,3 121,8

Summa eget kapital 848,9 939,3 1 123,1 1 244,9

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pension och likn. förpliktelser 26,1 26,2 26,1 26,2

Uppskjuten skatt - 41,6 41,6

Övriga avsättningar 16,3 16,3 16,4 16,4

Summa avsättningar 42,4 42,6 84,1 84,2

SKULDER

Långfristiga skulder 525,1 574,3 1 356,6 1 460,5

Kortfristiga skulder 318,4 239,8 389,5 301,1

Summa skulder 843,5 814,1 1 746,1 1 761,6

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 734,8 1 796,0 2 953,2 3 090,7

ANSVARSFÖRBINDELSER

Borgensåtagaden 808,8 862,0

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland 
skulder eller avsättningar              415,6 409,3

Not 1 Redovisningsprinciper 
Samma redovisningsprinciper som kommer 
att användas för helåret 2022 har använts. Med 
undantag för finansiell leasing. Ingen kostnad 
för finansiell leasing har bokförts i resultaträk-
ningen och i balansräkningen är posterna avse-
ende finansiell leasing detsamma som ingående 
balans. Ett flertal oklarheter om hur finansiell 
leasing ska bokföras finns. 2022 är andra året 
kommunen hanterar finansiell leasing och det 
har uppstått frågetecken om  bl a förlängning 
av befintliga leasingkontrakt och hur rullande 
hyreskontrakt ska hanteras. Kommunen har i 
skrivelse till SKR och RKR bett om vägledning 
och förtydligande. RKR ska under hösten ha ett 
sammanträde om finansiell leasing och ska där-
efter komma med ett uttalande. Vi har därför 
pausat ny bokföring i avvaktan på ny informa-
tion från SKR och RKR. Effekten av detta är att 
de finansiella leasingtillgångara är bokförda till 
ett högre värde.  
 

Not 2 Säsongsvariationer 
Inom barn och utbildningsnämndens verksam-
het finns säsongsvariationer avseende utbetald 
och erhållen ersättning för elever i fristående 
verksamhet och andra kommuner samt kostna-
der för skolskjuts. Kostnaden för dessa utbetalas 
under 9 månader per år medan budget är lagd 
med lika stor andel per månad under 12 må-
nader. Endast kostnader och intäkter som på 
ett tillförlitligt sätt kunnat skattas är bokförda 
i perioden. Detta gör att BUN:s resultat är per 
den sista augusti blir betydligt bättre än budget 
då de betalningsfria månaderna infallet under 
sommaren.   
 
3 Ansvarsförbindelser 
Kommunen har ökat sina borgensåtaganden 
gentemot Östhammar vatten och Hargs hamn 
med drygt 50 mnkr under perioden. 
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Kommunstyrelsen
Nämndens sammanfattning 
Under årets åtta månader finns flera händelser 
som på både kort och lång sikt påverkar 
Östhammars kommun, både kommunkoncernen 
och kommunen. Följande händelser lyfts främst 
upp:

- Regeringens beslut om slutförvar av använd 
kärnbränsle i Forsmark. Östhammars kommun 
kommer att påverkas inom flera områden, 
bostadsutveckling, befolkningsutveckling, 
pendlingsströmmar och en ökad efterfrågan på 
såväl arbetskraft som varor och tjänster.

- Region Uppsalas beslut om färdigställande 
av länsväg 288 samt finansiering, i 
Länstransportplanen. Detta beslut innebär att 
pendling till och ifrån Östhammars kommun 
kommer att underlättas, resvägar förkortas och 
restiden minskar. Östhammars kommun blir 
mer tillgängligt.

- Kommunfullmäktiges beslut om utbyggnad 
av VA-systemet, dels vilka systemlösningar som 
förordas samt finansiering av utbyggnaden. 
Detta beslut innebär att bostadsutvecklingen 
kan ta fart i princip hela kommunen. 
Bostadsutveckling och befolkningsutveckling 
kommer att påverkas positivt av detta.

- Utöver ovanstående påverkas såväl kommunen 
som kommunkoncernen av pandemins 
efterdyningar, det ryska invasionskriget i 
Ukraina, bränsletillgång i Europa, höga el- och 
drivmedelspriser samt inflation och höjda 
räntenivåer. Sammantaget ger detta ett mycket 
osäkert  läge.

Kommunen har under året tagit emot 
och bosatt 70 ukrainska flyktingar enligt 
massflyktsdirektivet. 

Sammantaget, flera beslut påverkar kommunen 
i positiv riktning, satsningen på infrastruktur 
i väg och vatten innebär ökade möjligheter för 
bostadsutveckling. En tillväxt i befolkningen 
skapar både möjligheten för företag att 
anställa medarbetare lokalt samtidigt som 
skatteunderlaget växer. Trots ovanstående finns 
anledning för Östhammars kommun att följa 
den ekonomiska utvecklingen kontinuerligt 
och noggrant, då stor osäkerhet präglar 
rapporteringen.

Väsentliga personalförhållanden 
Kommunfullmäktige har gett nämnder och 
förvaltningen i uppdrag att arbeta aktivt för att 
sänka medarbetarnas sjuktal.

Sjukfrånvaron inom kommunstyrelsens område 
ökade mer markant än tidigare år under Q1 
men förklaringen kan härledas till den kraftiga 
spridningen av omikronvarianten tillsammans 
med att många som tidigare arbetat på distans 
hade både återvänt till kontoret och att samhället 
i övrigt öppnat sig. Som förväntat minskade 
sjukfrånvaron sedan till 6,3 % i Q2 och kan 
förväntas fortsätta minska vidare. Det ser ut att 
att nämndmålet på 6,5 % sjukfrånvaro på helår 
kan uppnås. 

Vad gäller kompetensförsörjningen inom 
kommunstyrelsens område har det visat sig bli 
mer utmanande att hitta specialistkompetens. 
Året har också präglats av något större 
omsättning bland chefer.

Under Q2 initierades också ett uppdrag att se 
över hur skapa en sammanhållen organisation 
för fastighetsförvaltning. Syftet är att förbättra 
kvalitet i leveransen.
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Kvalitet

Östhammars kommun skall vara en attraktiv och 
hållbar arbetsgivare. 
Prognosen är att målet uppnås under året. Båda 
styrtalen ser ut att kunna uppnås. 
 
Arbetet för att Östhammars kommun ska vara 
en attraktiv och hållbar arbetsgivare görs både på 
övergripande nivå och på varje verksamhetsnivå.

På den övergripande nivån ligger fokus 
långsiktigt arbete med att sänka sjukfrånvaron, 
förbättra arbetsmiljön, stärka friskfaktorer, 
satsa på utveckling av både ledarskap och 
medarbetarskap och identifiera och testa nya 
arbetssätt som bidrar till kompetensutveckling 
och -försörjning. Men också att söka möjligheter 
att flera medarbetare ska kunna arbeta på heltid.

Exempelvis fortlöper arbetet med att stärka 
friskfaktorer enligt plan och där var Bildning 
och Omsorg var först ut i det arbetet redan 
under 2021.Under T1 och T2 2022 har arbetet 
startats för med sektorerna Verksamhetsstöd 
och Samhälle. Ett annat exempel är den 
kommunövergripande satsningen för att 
förstärka medarbetarskapet där alla kommunens 
chefer utbildades under T1 och kan nu börja 
använda verktygen med sina medarbetare. Under 
T2 har det genomförts ett uppsamlingsheat samt 
en chefsdialog med temat medarbetarskap. 

Som ett led i att stärka kommunens 
kompetensförsörjning och att vara relevant 
i utveckling mot än mer digitalt arbetsliv 
har kommunen tagit fram digitala principer, 
säkerställt digitala kommunikationsplattformar 
och tagit fram ett avtal för distansarbete. 

Kommunen har även satsat på att utveckla både 
framtida och nuvarande ledare och undersökt 
inte bara medarbetares utan också chefers 
arbetsmiljö. 

På enhets- och verksamhetsnivå är aktiviteterna 
mångfacetterade och handlar om tex arbete 
med god arbetsmiljö och att stärka lärande och 
kompetensutveckling i vardagen. 

Andel medarbetare som erbjuds 
kompetensutveckling i sitt arbete mäts i egen 
regi under hösten 2022. För styrtalet Sjuktal, 
andelen sjukskrivna så är måltalet för 2022 
att kommunens sjuktal ska understiga det 
kommunala Sverige genomsnittet. 

STYRTAL UTFALL
MÅLTAL 

2022

Andel medarbetare 
som erbjuds 
kompetensutveckling i sitt 
arbete

85,0%

Sjuktal, andelen 
sjukskrivna

7,1%

Östhammars kommun ska redovisa ett 
gott ekonomiskt resultat med fortlöpande 
effektiviseringar  
Prognosen är att målet ej kommer att nås. 
Måluppfyllelsen bedöms på grundval av 
styrtalen och bedömningen är att vi inte under 
årets sista fyra månader kommer att färdigställa 
nya underhållsplaner. 

Kommunstyrelsen prognosticerar ett 
underskott med en avvikelse på ca 2%. 
(1,585 tkr). I huvudsak beror detta på att 
rationaliseringskravet för verksamhetsstödet 
ej uppfyllts helt. Rationalisering kräver 

effektivisering, om inte verksamhet skall 
avvecklas. Effektiviseringen har tagit väsentligt 
längre tid än vi förutsett. Utöver detta har 
efterfrågan ökat och därmed även trycket på 
verksamheten. 

STYRTAL UTFALL
MÅLTAL 

2022

Fastighetsbeståndsvärde 
med underhållsplan

74,4% 80,0%

Resultatöverskott, budget 
i balans

ej 
uppfyld

Östhammars kommun ska arbeta socialt och 
ekologiskt hållbart 
Prognosen är att målet ej kommer att nås. Av 
styrtalet som kopplar mot nämndmålet kan 
man utläsa att långa leveranstider påverkar 
måluppfyllanden när det gäller fordonsflottan. 
Parallellt pågår ett arbete med regionala 
hållbarhetslöften där Östhammars kommun 
signerat områden så här långt:

Energi och klimat - projekttiden går ut 2022 och 
aktiviteterna kommer att utvärderas.

Biologisk mångfald - projekttiden går ut 2023 
och aktiviteterna kommer då utvärderas.

Vatten - projekttiden går ut 2024 och 
aktiviteterna kommer då utvärderas.

Ett nytt löftesområde planeras inom hållbart 
samhällsbygge, diskussioner pågår inom 
regionen för hur det ska kunna utformas.

Avseende social hållbarhet pågår ett 
identifieringsarbete på sektor samhälle, 
attraktiv kommun för att kopplas ihop med det 
hållbarhetsarbete som redan är satt via policy för 
ekologisk hållbarhet. 

Kommunens fordonsflotta i klimat- och 
energiprestanda, nästa utfall presenteras maj 
2023. 

STYRTAL UTFALL
MÅLTAL 

2022

Kommunens 
fordonsflotta i klimat- och 
energiprestanda

37

Östhammars kommun ska vara tillgänglig och 
öppen för medskapande utifrån besökares, 
invånares och företagares behov. 
Prognosen är att målet kommer att nås. Styrtalen 
mäts i Medborgarundersökningen och resultatet 
är tillgängligt först i december.

• Under årets åtta första månader har bland 
annat aktiviteter i form av nedanstående 
genomförts:  

• Ungdomsappen där ungdomar får uttrycka 
sin mening och komma med förslag på insat-
ser som kommunen kan göra. 

• Webbsändningar där invånarna ges möjlighet 
till delaktighet genom dialog och informa-
tion.  

• Uppföljning i ärendehanteringssystem

• Oland visar och Albrektsmässan är exempel 
på aktiviteter där besökare, företagare och 
invånare givits möjlighet till medskapande 
och dialog. 

• Översyn av kommunala verksamheters öp-
pettider.
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STYRTAL UTFALL
MÅLTAL 

2022

Invånares nöjdhet med 
att få svar på sina frågor 
om kommunen och dess 
verksamhet

61%

Invånares nöjdhet med 
möjligheterna  att delta 
aktivt i arbetet med 
utveckling av kommunen? 

30%

Östhammars kommun ska upplevas som 
attraktivare för invånare, besökare och 
företagare 
Prognosen är att målet ska kunna nås.  
Vad gäller utemiljöer så finns skötselplaner 
på plats och arbetet med att få en effektiv 
arbetsgång i effektueringen pågår. Kommunens 
satsning på att stärka upplevelsen av skötseln 
av allmänna platser har tagits emot väl och 
genomförandet har i stort följt den uppgjorda 
planen.

Insatser för att stärka upplevelsen av 
Östhammars kommun pågår ständigt. 
Lotsfunktionen för näringslivet har goda 
förutsättningar att påverka siffrorna positivt. 
Om arbetet med delaktighet lyckas väl under 
året så påverkar även det upplevelsen positivt. 
Delaktighet och gemensamma ansvar skapar 
stolthet och tillit vilket i sin tur leder till en ökad 
upplevelse av attraktivitet.

Arbetet med en kartläggning av varumärke för 
Östhammars kommun som plats respektive 
organisation har påbörjats.

Under årets första månader ökade antalet 
ansökningar om kulturstöd till evenemang 

mycket och nya aktörer finns i kommunen. 
Detta ger skäl att tro att utbudet kommer att vara 
rikare än tidigare under året. 

STYRTAL UTFALL
MÅLTAL 

2022

Skötsel av allmänna 
platser.

73%

Andelen invånare som 
upplever  kommunen som 
en bra plats att bo och leva 
ska öka

95%

Förvaltningen uppdras att ta fram 
beslutsunderlag samt finansieringsplan för 
utbyggnad av vatten och avloppsystem i 
Östhammars- och Öregrundsområdet.

Uppdraget anses vara utfört genom beslut i 
Kommunfullmäktige 14 juni 2022.

Ekonomiskt utfall
Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott 
om 2 600 tkr för helåret vilket motsvarar drygt 
1%. I huvudsak beror detta på att rationalise-
ringskravet för verksamhetsstödet ej uppfyllts 
fullt ut. Rationalisering kräver effektivisering, 
om inte verksamhet skall avvecklas. Effekti-
viseringen har tagit väsentligt längre tid än vi 
förutsett. Utöver detta har efterfrågan av tjäns-
ter tillhandahållna av verksamhetsstöd ökat och 
därmed även trycket på verksamheten.

Delårsutfallet för Verksamhetsstöd och Samhäl-
le visar ett högt överskott respektive underskott 
vilket i delar kan härledas till ej ännu genom-
förda interna transaktioner sektorerna emellan 
såsom internhyror. Verksamhetsstöds överskott 
beror även på vakanta tjänster, exempelvis inom 
upphandling, samt sjuk- och föräldraledigheter 

av mellanlång karaktär där vikarie inte går att 
uppbringa. Även interna förflyttningar på chefs-
positioner har kapat kostnader. Flertalet va-
kanta tjänster tillsätts under hösten vilket ökar 
kostnaderna. Samhälles underskott per delårs-
bokslutet beror, utöver vad som omnämns ovan, 
på mindre avvikelser inom översiktsplanerings-
arbetet och arbetet med geografiskt informa-
tionssystem, GIS samt en ännu ej genomförd 
överföring mellan Samhälle och Avfall. För In-
troduktionsenheten, Sektor Bildning, redovisas 
en årsprognos innebärande ett underskott om 1 
000 tkr. En sen avstämning, där bland annat er-
sättning från Migrationsverket inkommit, visar 
att detta underskott troligen kan minskas under 
resterande del av året.

Prognos helår 
Kommunstyrelsen prognosticerar ett underskott 
om 1 585 tkr. Orsaken till underskottet är 
en kombination av ökad efterfrågan och att 
rationaliseringskravet inte uppnås helt.

De åtgärder som genomförs under hösten är att 
vi vakanshåller vissa tjänster.

Investeringsutfall 
Årets investeringsbudget inom 
Kommunstyrelsens verksamhetsområde är 
knappa 298 mnkr varav drygt 78 mnkr har 
nyttjas under årets första åtta månader. Det 
har varit svårt att nå upp till den omfattning av 
investeringar som Fullmäktige beslutat om. De 
investeringar som slutförs under 2022 är i delar 
sådana som skulle varit färdigställda tidigare. 
Frösåkersskolan är slutbesiktad så när som på en 
del av utemiljön. Den nya förskolan Mineralen i 
Österbybruk är slutbesiktad och verksamheten 
har flyttat in. Under 2022 kommer flertalet av 
de investeringar som beslutats om i Budget 2022 
inte att kunna påbörjas. Det gäller bland annat 
utbyggnaden av Olandskolan, ombyggnad av 
Gimo sporthall och förskolan Myran.

KOMMUNSTYRELSEN
MNKR

BUDGET 
ÅR

BUDGET 
ACK

UTFALL 
ACK

AVVIKEL-
SE

PROGNOS 
HELÅR

AVVIKEL-
SE

SEKTOR

POLITIK/STAB -61,1 -51,0 -44,4 -6,7 -61,1 -0,1

VERKSAMHETS-
STÖD -68,1 -57,0 -36,9 -20,2 -69,5 1,4

SAMHÄLLE -65,6 -53,9 -31,6 -22,3 -65,9 0,2

BILDNING -7,0 -6,0 -3,9 -2,1 -8,0 1,0

FINANSER -33,0 -27,5 -30,7 3,2 -38,3 5,3

SUMMA -234,8 -195,4 -147,4 -48,0 -242,8 7,9
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Bygg- och miljönämnd
Nämndens sammanfattning
Efter pandemin är nämndens arbete nu tillbaka 
i något som kan beskrivas som ett ”normalläge”. 
Detta innebär t.ex. att miljöenheten inte läng-
re planerar för (eller avsätter resurser till) s.k. 
trängseltillsyn.

Samtidigt har efterfrågan och trycket på 
bygglovsverksamheten och planbesked alltjämt 
varit högt under årets första två tertial.

Kraftigt stigande elpriser, inflation och räntor 
har under andra tertialet förstärkt den mark-
nadsosäkerhet som kriget i Ukraina skapade 
under första tertialet. Under avslutningen av 
tertial två kan vi se en avmattning, vilket kan 
vara inledningen på den nedgång i inflödet av 
ärenden som karaktäriserar en lågkonjunktur. 
Det finns skäl att vara försiktig i bedömning-
en av inflödet av ansökningar till nämnden de 
närmaste 12 månaderna.

I det längre perspektivet är ändå bedömningen 
att kommunen kommer att påverkas starkt av 
de satsningar som både offentliga och privata 
aktörer planerar och genomför. Bland dessa 
satsningar kan nämnas planering för utbyggnad 
av vatten och avloppssystem i Öregrunds och 
Östhammarsområdet (inklusive utbyggnad i s.k. 
utvecklingsområden enligt Lag om allmänna 
vattentjänster), utbyggnad av länsväg 288- på 
sträckan Gimo-Börstil, etablering av fabrik för 
framställan av fossilfritt flygbränsle på Fors-
markshalvön, återöppnandet av malmgruvan 
i Dannemora, de båda slutförvaren samt sats-
ningen på nya bostadsområden (inklusive ut-
byggnad av offentlig och privat service) i Alunda

Väsentliga personalförhållanden
Personalomsättningen har återigen börjat stiga. 

Efter år av låg – eller kanske t.o.m. mycket låg - 
personalomsättning märker vi nu att flera med-
arbetare i nämndens verksamhet har sökt sig till 
andra arbetsgivare. Det är oroande och något vi 
omgående behöver adressera.

Arbetet med Friskfaktorer och Medarbetarskap 
adresserar detta - men det räcker inte. Det behö-
ver komma till konkreta vardagliga insatser och 
det måste måste komma till mer glädjespridande 
och inspirerande aktiviteter.

Samtidigt är sjukfrånvaron den lägsta i kommu-
nen och resultat på våra arbetsmiljömätningar 
alltjämt goda (eller kanske t.o.m. mycket goda).

Kvalitet 
Bygg- och Miljönämnden ska skapa 
förutsättningar för hållbar samhällsutveckling 
i Östhammars kommun - ekonomiskt, socialt 
och miljömässigt
Det är vanskligt att uttala sig om måluppfyll-
naden utifrån en analys av styrtalen. Antalet 
respondenter på NKI-mätningarna är alltför få 
för att vi ska kunna uttala oss något om vartåt 
det pekar för helåret. Vi har inte fått den digitala 
informationen att lyfta på det sätt vi föresatt oss 
och med det följer tyvärr även förutsättningarna 
och drivet i det enskilda mötet. Därför planerar 
vi nu för förändringar som ska ge bättre driv åt 
NKI-arbetet.

Samtidigt är känslan den att produktiviteten är 
god (antalet inventerade avlopp resp effektivi-
teten i både planprocessen och bygglovsproces-
sen).

Det finns också skäl att optimistisk när det 
gäller kundernas upplevelse av nämndens 
bygglovshantering. Måltalen är högre där än 
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inom motsvarande områden på miljötillsyns-
sidan och utvecklingen visar tendenser åt rätt 
håll. Inte minst märks detta när privatkunderna 
inkluderas i resultatredovisningen (se bilaga).

STYRTAL UTFALL
MÅLTAL 

2022

Antal inventerade avlopp per år. 165 350

En effektiv detaljplaneprocess 
(antal månader) 18

En effektiv bygglovsprocess (antal 
veckor) 97,3% 95%

NKI bygglovsärenden.Serviceom-
rådet Bemötande 72 80

NKI Bygglovsärenden Service-
området Information 64 75

NKI miljö- och hälsoskyddServi-
ceområdet Bemötande 0 75

NKI miljö- och hälsoskydd Servi-
ceområdet Information 0 70

NKI serveringstillståndService-
området Bemötande 0 85

NKI serveringstillstånd Service-
området Information 0 85

NKI livsmedelstillsyn Serviceom-
rådet Bemötande 86 75

NKI Livsmedelstillsyn Service-
området Information 81 70

Nämnden uppdrar till förvaltningen att ta fram 
tillsynsbehovsutrening och tillsynsplan för myn-
dighetsområdena bygg och miljö

Detta uppdrag är fullföljt.

Ekonomiskt ufall
Delårsresultatet är ett överskott på 1,3 mnkr. De 
fem största underliggande positiva avvikelserna 
är lokalhyror som nämnden ännu inte blivit 
debiterade, +500 tkr. Låg förbrukning inom 
Livsmedelsverksamheten på lönekostnader och 
övriga kostnader på grund av vakanser, +200 
tkr. Hög intäktsnivå inom Alkoholtillsyn vid 
återgång till normalläge från pandemi, +200 tkr. 
Hög intäktsnivå inom Detaljplaneverksamheten 
tack vare ökad efterfrågan på detaljplaner bland 
annat i Alunda +400 tkr.
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Prognos helår 
Helårsprognosen för Bygg- och Miljönämnden 
är ett underskott på 1,25 mnkr.

Detaljplaneverksamheten prognostiseras ha 
fortsatt hög efterfrågan på planer, bland annat i 
Alunda, vilket skulle ge ett överskott på 800 tkr.

Bygglovs- och kartverksamheten ser däremot 
tendenser till en kraftigt vikande efterfrågan och 
prognostiserar betydligt lägre intäkter under 
årets sista fyra månader jämfört med budget. 

Totalt 1,5 mnkr lägre intäkter än budget väntas. 
Dessutom bedrivs projektet för digitalisering av 
byggarkivet utan budget under årets avslutande 
sex månader vilket väntas ge ett underskott på 
1,15 mnkr. Ordinarie personalbudget väntas 
istället ge ett överskott på 400 tkr på grund av 
vakanser. Övriga kostnader väntas hamna en 
aning under budget med 200 tkr i överskott. 
Det totala underskottet inom Bygg- och 
Kartverksamheten hamnar på 2,05 mnkr.

BYGG OCH MILJÖNÄMNDEN
MNKR

BUDGET 
ÅR

BUDGET 
ACK

UTFALL 
ACK

AVVIKEL-
SE

PROGNOS 
HELÅR

AVVIKEL-
SE

FUNKTION

Stab/Politik 2,3 1,6 0,9 0,7 2,3 0,0

Bygg/Kart 0,8 0,6 0,6 -0,1 2.8 -2,0

Miljö 0,5 0,3 -0,1 0,4 0,5 0,0

Detaljplan 1,1 0,7 0,4 0,3 0,3 0,8

SUMMA 4,8 3,1 1,8 1,3 6,0 -1,2
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Kultur- och fritidsnämnd
Nämndens sammanfattning
Verksamheten har under terital 2 överlag fung-
erat väl. Återhämtningen efter pandemin har 
varit god och mycket har återgått till liknande 
läge som innan.

Det som sticker ut är flera långtidssjukskriv-
ningar som påverkat både verksamhet och ar-
betsmiljö samt en låg bemanning med svårighet 
att rekrytera.

Försäljningen är något lägre än tidigare vilket 
till viss del kan förklaras av att Alunda Landbad 
öppnade nära tre veckor senare än planerat.

Väsentliga personalförhållanden
Kommunfullmäktige har gett nämnder och 
förvaltningen i uppdrag att arbeta aktivt för att 
sänka medarbetarnas sjuktal.

Sjuktalet för Q2 i år, 8,4%, är nästan det dubbla 
jämfört med motsvarande period för föregående 
år, och även en ökning från Q1 2022 där trenden 
i kommunen generellt sett visat på en nedgång 
i sjuktal från Q1 till Q2. I en mindre personal-
grupp får varje individ stor betydelse och under 
Q2 har Kultur och fritid flera långtidssjukskriv-
ningar vilka påverkar mycket. För en liten ar-
betsgrupp där inga ”dubbletter” finns blir varje 
sjukskrivning också tung att bära för de med-
arbetare som arbetar närmast. Detta innebär en 
stor risk för utmattning hos de som är kvar.

På Ung fritid och Fritid har det funnits vakanser 
under T2 som varit svåra att bemanna.

Två arbetsmiljöfrämjande insatser pågår: ett 
arbete som är inriktat på friskfaktorer och en 
inriktad på ett stärkt medarbetarskap.

Kvalitet

Att erbjuda ett attraktivt kultur- och fritidsliv
Prognosen är att målet kommer att nås. Besöks-
antalet är över förväntan och målet för ung-
domsgårdarna är redan uppnått. Det är sanno-
likt att även målet om 61% nöjdhet kommer att 
uppnås. Detta styrtal mäts på helår vilket gör 
att ingen siffra kan presenteras nu. Inga stora 
förändringar är genomförda som kan tänkas 
påverka resultatet negativt, men önskemål om 
att bättre anpassa öppettiderna för att nå fler 
målgrupper har framförts.

STYRTAL UTFALL
MÅLTAL 

2022

Antal besökare på kommunens 
ungdomsgårdar 1 322 850

Antal besökare på samtliga 
bibliotek 68 251 76 200

Upplevd nöjdhet med möjlig-
heten att nyttja kommunens 
idrotts- och motions-anlägg-
ningar

61%

Att erbjuda en hälsofrämjande, inkluderande 
och tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet 
som präglas av delaktighet och uppmuntrar 
engagemang.

Prognosen är att målet kommer att nås. An-
vändningen av ungdomsappen har ökat. Nöjd-
heten med träffpunkter för äldre kan komma att 
påverkas av den hyresgenomlysning som nu görs 
av kommunens uthyrningslokaler. Mätningen 
görs på helår.

STYRTAL UTFALL
MÅLTAL 

2022

Antal unga som använder 
ungdomsappen ska öka   Uppfylld

Nöjdheten med utbudet av 
ställen för äldre att träffas på i 
kommunen? (t.ex. träffpunk-
ter) ska öka

42%
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Att erbjuda förutsättningar för ett långt, friskt och 
meningsfullt liv

Målet är uppnått med 91 evenemang jämfört med 
måltalet 78. Ett särskilt fokus på äldre har funnits 
under året vilket också resulterat i fler evenemang än 
vanligt.

STYRTAL UTFALL
MÅLTAL 

2022

Antal evenemang, för målgrup-
pen äldre, där hälsa, samhälls-
frågor eller vetenskap är tema

91 78

Ekonomiskt utfall
Prognosen är att nämnden kommer att ha ett över-
skott om ca 400 tkr.

För årets andra kvartal är nämndens resultat en 
överskott om 1,9 mkr. Av dessa beror ca 830tkr på 
lägre personalkostnader än budgeterat. Orsaken till 
detta är de långa sjukskrivningar som drabbat med-
arbetare, vakanser samt en försiktig hållning kring 
bemanning i inledningen av året då den andra stora 
posten, lokaler, vuxit.

200 tkr är medel för Finskt förvaltningsområde som 
kommer att förbrukas under året.

230 tkr är bokförda som investeringar som egent-
ligen är driftkostnader och dessa korrigeras på 
resultatet.

Senare tillkom ett tillskott kring hyror. Uppvärm-
ningskostnader som tidigare felaktigt legat hos 
kultur och fritid har korrigerats.

Under T3 kommer större delen av detta korrigeras 
då ny chef för Kultur och Bibliotek har tillkommit, 
en utredning av schema och effektivitet kommer 
att genomföras samt att en tillförordnad fritidschef 
förhoppningsvis kommer att finnas på plats under 
hösten tills dess att ny chef finns på plats. Ung fritid 
kommer att göra satsningar på loven.

Investeringsprognos
De investeringar som planerats under året har till 
stora delar inte gått att genomföra då upphandlings-
stöd saknats samt att utförandet krävt tid från Drift 
som inte funnits.

Prognosen är att ca 400 tkr kommer att förbrukas.

KULTUR OCH FRITIDSNÄMND
MNKR

BUDGET 
ÅR

BUDGET 
ACK

UTFALL 
ACK

AVVIKEL-
SE

PROGNOS 
HELÅR

AVVIKEL-
SE

FUNKTION

Attraktivitet, Stab -10,2 -7,6 -5,9 -1,8 -10,2 0,0

Fritid -19,2 -14,4 -11,2 -3,3 -18,8 0,4

Bibliotek -8,3 -6,2 -5,9 -0,4 -8,3 0,0

Ung Fritid -3,8 -2,9 -2,1 -0,8 -3,8 0,0

SUMMA -41,5 -31,2 -25,0 -6,2 -41,1 0,4

Barn och utbilldningsnämnd
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Nämndens sammanfattning 
Sjuktal 
Sektor Bildnings totala sjukfrånvaro för Q2 2022 
har sjunkit till 5,9% från 9,8 % första kvartilen i 
år. Detta är att jämföra med motsvarande period 
2021 då sjukfrånvaron var 7,4 % och 8,2 % 2020. 
Högst har sjukfrånvaron varit inom förskola och 
grundskola för personal som arbetar med de 
yngre åldrarna.

Mål- och styrtalsarbete 
Skolinspektionens elevenkät riktar sig numera 
till elever i åk 5 och åk 8 på grundskolan samt

åk 2 på gymnasiet. Många av nämndens styrtal 
riktar sig till elever i åk 9 avseende till exempel 
trygghet, studiero och motivation. Detta innebär 
att det kommer inte finnas några referensvärden 
från tidigare år och måltalen stämmer inte för åk 
8. De är satta efter den utveckling och mätning 
som utförts i åk 9.

Kvalitet 
Bedömningen är i sin helhet är att sektor 
Bildning inte prognostiserar att nå nämndens 
mål om att Alla elever ska ha ska ha en 
skolgång som präglas av trygghet och hälsa och 
nämndmålet Alla elever ska ha en skolgång 
som präglas av studiero. Bakgrunden till det är 
resultaten från Skolinspektionens Skolenkät som 
genomfördes under våren 2022 i grundskolans 
åk 5 och åk 8 samt på gymnasiet åk 2 på hälften 
av alla landets skolor.

Gällande nämndmålet  Alla elever ska mötas 
av en inkluderande lärmiljö  är prognosen att 
sektor Bildning inte når målet. För grundskolans 
kunskapsresultat framkommer en lägre 
måluppfyllelse 2022 jämfört med 2021 på 
grundskolan. Andelen elever i åk 9 med godkänt 

betyg i alla ämnen har sjunkit till 71,2%, förra 
läsåret var motsvarande siffra 79,7%. I åk 6 har 
andelen med godkänt betyg i alla ämnen sjunkit 
till 65,5%, jämfört med 71,8% föregående läsår. 
Andelen elever i åk 3 med minst godtagbara 
kunskaper i alla ämnen är 76,4%. I analysen 
framkommer att det vikande resultatet till stor 
del är en effekt av och en studieskuld till följd av 
pandemin. Det är ett mycket troligt försämrat 
resultat gällande genomströmning inom fyra år 
på gymnasieskolan. Resultatet avseende det är 
inte klart ännu. Den preliminära uträkningen av 
den genomsnittliga betygspoängen för samtliga 
avgångselever med examen eller studiebevis 
minskade från 14,2 till 14,0 (riket 14,4, 2021).

Prognosen är att sektor Bildning når 
nämndmålet om att Skolan ska vara attraktiv 
och konkurrenskraftig.   De senaste åren har 
personalomsättningen sjunkit och håller 
den trenden i sig så kommer vi att nå årets 
måltal på 7 %. Nästan alla medarbetare inom 
sektor Bildning har erbjudits någon form av 
kompetensutveckling.

Ekonomi 
Barn- och utbildningsnämndens nettobudget för 
2022 uppgår till 600,9 mnkr, vilket kan jämföras 
med föregående års nettobudget på 582,3 mnkr. 
För perioden visar nämnden ett överskott på 
34,8 mnkr.

Överskottet återfinns till stor del på de 
”Centrala kontona”, detta är kostnader som är av 
gemensam karaktär såsom skolskjuts, hyror och 
måltider. På centrala konton finns också budget 
för köp av externa elevplatser och nämndens 
reserv.
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Väsentliga personalförhållanden 
Kommunfullmäktige har gett nämnder och 
förvaltningen i uppdrag att arbeta aktivt för att 
sänka medarbetarnas sjuktal.

Liksom övriga kommunen inledde sektor 
Bildning 2022 med högre sjukfrånvaro än väntat, 
hela 12 % i januari. En oväntat hög sjukfrånvaro 
jämfört med de 6,9 % som vi avslutade 2021 
med.  Den markanta höjningen förklaras av 
omikronvarianten av covid-19 som tillsammans 
med en besvärlig säsongsinfluensa och hårda 
karantänsregler drev upp sjukfrånvaron. 
Bildnings sjukfrånvaro för Q1 2022 slutade på 
9,8 % medan snittet för Q2 2022 sjunkit till 5,9 % 
vilket är lägre än Q2 2021.

När vi jämför Bildnings verksamheter med 
varandra ser vi att sjuktalen är högre ju yngre 
barn/elever man arbetar med, vilket är ett bekant 
mönster som förklaras av att arbetet är mer 
kontaktnära i de lägre åldrarna.

Andelen långtidssjukfrånvaro har ökat under 
Q1 och Q2 inom förskola och grundskola 
medan andelen inom gymnasiet och 
vuxenutbildningen stadigt minskar. Det är 
naturligt att andelen ökar  då det är just en andel 
av den totala sjukfrånvaron som ju var som 
högst i januari, och när den minskar så ökar 
andelen långtidssjukfrånvaro. Trots det är det en 
utveckling vi behöver följa då vi kan se att det 
även är en ökning i timmar, vilket innebär en 
faktisk ökning.

Under Q1 och Q2 2022 har sex fall av 
arbetssjukdom rapporterats i KIA, samtliga 
med anledning av covid. Motsvarande period 
föregående år var antalet rapporterade fall åtta 
varav alla relaterades till covid utom ett fall som 

rörde fysisk skada vid konflikt med elev.

69 olycksfall har rapporterats under Q1 och Q2 
2022 jämfört med 64 under motsvarande period 
föregående år. Ett av olycksfallen beror på stress, 
ett par beror på dålig ventilation medan cirka 
fem beror på halka. Resterande är olycksfall 
relaterade till barn/elever, varav 26 faller under 
kategorin hot och våld. Det är samma antal som 
under motsvarande period föregående år.Kvalitet

Kvalitet 
Alla elever ska ha en skolgång som präglas av 
trygghet och hälsa.

Bedömningen är att sektor Bildning inte 
prognostiserar att nämndmålet Alla elever ska ha 
en skolgång som präglas av trygghet och hälsa ,

Bakgrunden till det är resultaten från 
Skolinspektionens Skolenkät som genomfördes 
under våren 2022 i grundskolans åk 5 och åk 8 
samt på gymnasiet åk 2 på hälften av alla landets 
skolor. I årets Skolenkät tillfrågades elever i åk 
8, tidigare år har målgruppen varit åk 9, det gör 
att det inte finns jämförande data och nämndens 
måltal omfattar åk 9, Det medför att det saknas 
referensvärde och frågeställningen är dessutom 
ändrad i årets enkät.

Indexområdet trygghet åk 5 och gymnasiet 
åk 2 har samma indexvärde 8,5 (samtliga 
deltagande skolor i riket har 8,5 respektive 8,7) 
medan värdet för elever i åk 8 ligger lägre, 8,0 
(samtliga deltagande skolor 8,2). Flickor uppger 
i högre utsträckning än pojkar att de känner 
sig otrygga i skolan, en skillnad som ökar allt 
eftersom eleverna blir äldre. Förutom på en av 
kommunens högstadieskolor, Vallonskolan, där 
flickor känner sig mer trygga än pojkar.
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Gällande elevers inflytande rapporterar lite drygt 
hälften av eleverna i åk 8 att de får vara med och 
påverka skolarbetet ganska lite eller väldigt lite. 
Högstadieeleverna tycker att de i lägre grad kan 
påverka skolarbetet än mellanstadieeleverna 
och gymnasieelever. 62 % av lärarna i 
kommunen anser att eleverna väldigt mycket 
och ganska mycket får vara med och påverka 
skolarbetet. Det kan bero på elevers och  lärares 
olika uppfattning om vad elevinflytande och 
delaktighet innebär. 

Skolinspektionens granskning 2016 har 
visat att elevers upplevelse av trygghet och 
studiero i skolan påverkas av flera faktorer. 
Undervisningens innehåll och lärares ledarskap 
har stor betydelse, men även processer som 
exempelvis berör elevers inflytande liksom 
arbetet med skolans värdegrund spelar roll. Det 
är av stor vikt att arbeta systematiskt både med 
trygghet och med studiero.

Hälften av eleverna svarar att de alltid eller till 
stor del får den hjälp de behöver i skolarbetet. 
Uppfattningen delas av lärarna. 34 % av eleverna 
tycker att skolarbetet alltid eller oftast är för 
svårt.  Eleverna har olika förutsättningar hemma, 
för elever med svårigheter hemma behöver vi 
öka vårt kompensatoriska uppdrag.

Styrtal UTFALL
MÅLTAL 

2022

Elevers upplevelse av att 
kunna påverka skolarbetet  i 
årskurs 8 ska öka.

30%

Elevers trygghet i årskurs 8 
ska öka

74%

Elevers upplevelse av att 
kunna nå kunskapskraven i 
årskurs 8 ska öka.

50%

Alla elever ska ha en skolgång som präglas av 
studiero.

Bedömningen är att sektor Bildning heller inte 
prognostiserar att nå nämndmålet Alla elever 
ska ha en skolgång som präglas av studiero. Det 
är svårt att prognostisera då det inte finns ett 
definierat måltal kopplat till studiero. Målet är 
dessutom nytt så vi har inga värden att jämföra 
med.  Skolinspektionen har ändrat elevenkäten 
till åk 8 i stället för åk 9. Det  medför att det 
saknas referensvärde och frågeställningen är 
dessutom ändrad i årets enkät. 

När det gäller studiero visar resultatet i årets 
Skolenkät att värdet är lågt, vilket följer trenden 
för samtliga deltagande skolor i riket. För åk 
5 är värdet 5,2 (samtliga 5,4) åk 8 är värdet 
5,6 mot 5,7 för samtliga deltagande skolor i 
riket . I samtliga årskurser på grundskolan är 
flickors värde lägre. Indexvärdet på gymn asie 
t av seende studiero ligger högre, 6,2 (samtliga 
deltagande enheter 6,4). Intressant är dock att 
74 % av lärarna rapporterar att på deras egna 
lektioner är d et ofta studiero, indexvärde 7,1. 
Elevers studiero är ett utvecklingsområde.

Det är skillnader mellan olika skolors upplevelse 
av arbetsro. Elever på skolor med mindre 
fördelaktig socioekonomisk sammansättning 
uppger i högre grad att deras studiero brister än 
vad elever på skolor där den socioekonomiska 
sammansättningen är mer fördelaktig gör.

Det är låg andel av eleverna i åk 8 som anser att 
det ofta eller alltid är arbetsro på lektionerna. De 
flesta lärare 74 % svarar att det ofta är arbetsro på 
lektionerna. Eleverna ger en mer negativ bild då 
de flesta elever svarar ibland. Bilden av studiero 
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bland personal och elever är i linje med tidigare 
års resultat. Det behövs en fördjupande kvalitativ 
undersökning för att förstå diskrepansen mellan 
lärares och elevers uppfattning om studiero. 
En teori är att det skulle kunna bero på olika 
definitioner av studiero. 

En skola präglad av trygghet och studiero 
är en rättighet för alla elever och en 
grundförutsättning för lärande och utveckling. 
Den som är rädd eller otrygg har en försämrad 
förmåga till lärande. Många skolor bedriver 
redan i dag ett arbete kring trygghet och studiero 
som är av hög kvalitet men det finns också en 
rad konstaterade brister. Bristande systematik 
att skapa studiero ger inte en heltäckande bild av 
nuläget på en skolövergripande nivå, utan läggs 
på den enskilde läraren. Detta kan leda till att 
det finns stora skillnader i studiero inom samma 
skola. Brister i analys kan leda till att de åtgärder 
som sätts in inte är de mest relevanta.

STYRTAL UTFALL
MÅLTAL 

2022

Elevers arbetsro i åk 8 
ska öka.

38%

Alla elever ska mötas av en inkluderande 
lärmiljö.

Sektor Bildning bedömer att vi prognostiserar 
att inte uppnå nämndmålet om att Alla elever 
ska mötas av en inkluderande lärmiljö., Styrtalet 
angående elevers motivation är svår att beräkna, 
då Skolinspektionen ändrat elevenkäten till åk 
8 i stället för åk 9. Det finns inget referensvärde 
eller något utfall att utgå från samt att 
frågeställningen är ändrad. Trots svårigheten att 
prognostisera målet är analysen att vi inte har en 

accepterad nivå av elever som anser att lärarna 
ofta får dem att bli intresserade av skolarbetet. 
Den är inte unik men ligger lägre än övriga i 
målgruppen som svarat på enkäten.

Det finns en stor diskrepans mellan elevers och 
lärares syn på hur motiverande undervisningen 
är. Lärarna upplever till 69 % att de ofta lyckas 
väcka elevers intresse för skolarbetet, till skillnad 
mot elevernas 8 %. Om läraren tror att eleven 
kan lyckas ökar elevers motivation och därmed 
möjligheten att nå målen. I Östhammars 
kommun anser endast 37 % att lärarna får 
eleverna att tro på sig själva. Det kan vara en av 
faktorerna enligt forskare Thomson och Wery, 
Skolverkets sammanställning, som menar att 
motivationsgraden påverkas av flera olika saker, 
bland annat förväntningar på eleverna och 
lärares uppfattning om elevers förmågor.

Kring kunskapsresultaten framkommer en 
lägre måluppfyllelse 2022 jämfört med 2021 på 
grundskolan. Andelen elever i åk 9 med godkänt 
betyg i alla ämnen har sjunkit till 71,2%, förra 
läsåret var motsvarande siffra 79,7%. I åk 6 har 
andelen med godkänt betyg i alla ämnen sjunkit 
till 65,5%, jämfört med 71,8% föregående läsår. 
Andelen elever i åk 3 med minst godtagbara 
kunskaper i alla ämnen är 76,4% (denna siffra 
följdes inte upp föregående år).

I analysen framkommer att det vikande 
resultatet till stor del är en effekt av och en 
studieskuld till följd av pandemin, vilket också 
följer rikets trend. Under pandemin har ett stort 
antal elever haft hög frånvaro och kvaliteten i 
undervisningen har inte kunnat upprätthållas 
på samma nivå som tidigare på grund av höga 
sjuktal bland lärare och personal på skolan.

Det är ett mycket troligt försämrat resultat 
gällande genomströmning inom fyra år. I 
normalfallet behöver en elev som börjar på ett 
nationellt program i gymnasieskolan tre år för att 
slutföra sina gymnasiestudier. Elever som byter 
utbildning, gör studieuppehåll eller börjar på 
ett introduktionsprogram kan behöva ett fjärde 
eller femte studieår för att slutföra ett nationellt 
program i gymnasieskolan. Därutöver finns det 
elever som behöver längre tid på sig att slutföra 
gymnasieutbildningen av andra orsaker samt 
elever som avbryter sina studier.

Den preliminära uträkningen av den 
genomsnittliga betygspoängen för för 
gymnasieelever med examen har ökat till 14,6 
(riket 14,9, 2021). Den preliminära uträkningen 
av den genomsnittliga betygspoängen för 
samtliga avgångselever med examen eller 
studiebevis minskade till 14,0 (riket 14,4, 2021). 
Skillnaden mellan könen, som ökat de senaste 
åren har nu minskat. 2021 var skillnaden 2,5 
poäng medan det i år är 0,8 poäng. Noterbart 
är att män på högskoleförberedande program 
hade högre betygspoäng än kvinnor med an det 
på yrkesprogrammen är tvärtom. Gymnasiet 
har fler elever än tidigare som har förlängd 
studiegång (4:e år). Dessa elever kan komma 
att påverka betygspoängen i ett senare skede. 
Andelen elever med grundläggande behörighet 
till universitet och högskola har ökat från 
föregående år. Analysen visar att förutom de 
negativa effekterna av de senaste årens pandemi 
var att de elever som påbörjade gymnasieskolan 
2019 års var en grupp elever som gick in med 
låga ingångsvärden och en stor andel elever 
startade sina gymnasiestudier på ett IM-

program. Det är inte ovanligt att elever som 
har grundskolestudier kvar när de börjar på 
gymnasiet behöver ett fjärde år för att nå examen 
trots stöd insatser. Det innebär att gymnasiet 
inte lyckades fullt ut med det kompensatoriska 
uppdraget. Ett flertal elever har valt att avbryta 
sina gymnasiestudier utan examen då de har 
fått arbete vilket innebär att andel elever med 
examen har minskat.

Mer fullständig resultatstatistik från gymnasiet 
finns tillgänglig från december. 

STYRTAL UTFALL
MÅLTAL 

2022

Andel elever som tagit gym-
nasieexamen inom fyra år 75%

Elevers motivation i årskurs 
8 ska öka. 8%

Andel elever i årskurs 9 som 
är behöriga till ett yrkespro-
gram

87%

Skolan ska vara attraktiv och 
konkurrenskraftig.

Prognosen är att vi når årets mål kring styrtalet 
Skolan ska vara attraktiv och konkurrenskraftig.  
De senaste åren har personalomsättningen 
sjunkit och håller den trenden i sig så kommer vi 
att nå årets måltal på 7 %. Utfall mäts på helår.

STYRTAL UTFALL
MÅLTAL 

2022

Personalomsättningen ska 
vara låg. 3% 7%

KOMMUNENS VERKSAMHETKOMMUNENS VERKSAMHET



36 37KOMMUNENS VERKSAMHET

Ekonomiskt utfall
Barn- och utbildningsnämndens nettobudget för 
2022 uppgår till 600,9 mnkr, vilket kan jämföras 
med föregående års nettobudget på 582,3 mnkr. 
För perioden visar nämnden ett överskott på 
34,8 mnkr.

Överskottet återfinns till stor del på de ”Centrala 
kontona”, detta är kostnader som är av gemen-
sam karaktär såsom skolskjuts, hyror och mål-
tider. På centrala konton finns också budget för 
köp av externa elevplatser och nämndens reserv.

En förklaring till det stora överskottet centralt 
är att en del statsbidrag och nämndens reserv 
inte har fördelats till enheter än. Skolskjutsar 
och inackorderingstillägg för hösten har inte 
bokförts ännu. Interkommunala ersättningar är 
ännu inte bokfört fullt ut.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND 
MNKR

BUDGET 
ÅR

BUDGET 
ACK

UTFALL 
ACK

AVVIKEL-
SE

PROGNOS 
HELÅR

AVVIKEL-
SE

FUNKTION

Bildning, stab -252,0 -168,0 -145,6 -22,4 -251,2 -0,8

Gymnasiet och 
vuxenutbildning -57,1 -37,9 -38,0 0,1 -57,1 0,0

Grundskola -187,1 -126,0 -120,9 -5,1 -187,9 0,8

Förskola och peda-
gogisk omsorg -98,7 -68,1 -63,1 -5,1 -98,7 0,0

Kulturskolan -5,5 -3,6 -1,2 -2,4 -5,5 0,0

SUMMA -600,3 -403,6 -368,8 -34,8 -600,3 0,0

Socialnämnden

KOMMUNENS VERKSAMHET

Nämndens sammanfattning 
Socialnämnden har under andra tertialet fortsatt 
arbetet med att tillse en trygg och hållbar 
äldreomsorg i vår kommun. Omställningsarbetet 
initierades utifrån en politisk vilja att 
verksamheten ska kunna utvecklas hållbart, med 
fokus på kvalitet för den äldre samtidigt som vi 
använder resurserna rätt och har en ekonomi i 
balans.

Socialnämnden ser med tillförsikt på 
utvecklingen av öppenvården inom individ och 
familjeomsorgens område. En ny, gemensam 
organisation med mer individanpassade insatser 
på hemmaplan och utökad samverkan förväntas 
ge goda effekter över tid, avseende både kvalitet 
och ekonomi. 

Inom funktionshinderområdet är 
servicebostäderna på Albrektsgatan i gång. 
Tillsammans med bostäderna på Repslagargatan 
utgör de ett bra boendealternativ som är mer 
individuellt anpassat och som erbjuder både stöd 
och möjlighet till utvecklad självständighet.

Arbetet med att revidera Äldreplanen ”Det goda 
livet som äldre i Östhammars kommun” pågår 
och ska ut på remiss under hösten. Den nya 
planen ska gälla från 2023.

Det prognostiserade underskottet vid tertial två 
är lägre än vid tertial 1, trots stora kostnader 
för att upprätthålla bemanning under 
sommaperioden. Det minskade underskottet 
beror till stora delar på intäkter via statsbidrag 
varför arbetet utifrån den åtgärdsplan för budget 
i balans, som antogs efter tertial1-prognosen, 
fortsätter oförändrat.

Väsentliga personalförhållanden 
Kommunfullmäktige har gett nämnder och 
förvaltningen i uppdrag att arbeta aktivt för att 
sänka medarbetarnas sjuktal.

Sjukfrånvaron inom sektor Omsorg Q2 2021 
(8,2) jämfört med Q2 2022 (8,0) visar att den 
ligger i samma nivå som den gjorde samma 
period föregående år.

Inom verksamhetsområde Myndighet så 
består nästan häften av sjukfrånvaron av 
långtidsjukfrånvaro (över 59 dagar) och är 
till största del inte av arbetsrelaterad karaktär. 
Biståndsenheten drabbades under denna period 
av att många medarbetare fick Covid-19 och 
därmed är deras sjukfrånvaro för denna period 
hög. Trots utbrott av Covid-19 på en enhet så 
sänkte Myndighet sin sjukfrånvaro från 9,4% till 
7,7% jämfört med samma period 2021.

Inom verksamhetsområde Produktion består 
en tredjedel av den totala sjukfrånvaron 
av långtidsjukfrånvaro (över 59 dagar). 
Korttidssjukfrånvaron för Produktion består 
under denna period till största del av samma 
orsaker som Q1 2022. Många personer har varit 
förkylda och därmed stannat hemma i väntan 
på provsvar, även konstaterad Covid-19 samt 
fortsatta utbrott av campylobacter är de främsta 
orsakerna till frånvaron. Jämfört med samma 
period föregående år är det en mindre ökning av 
sjukfrånvaron från 8,5% till 8,8%. 

Sektorn står likt det flaggades för i Q1 2022 för 
fortsatta kompetensförsörjningsutmaningar. Det 
har under sommaren varit stora utmaningar 
i att få ihop sommarbemanningen inom 
verksamhetsområde Produktion. Det har 
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resulterat i att vi behövt använda våra ordinarie 
medarbetare i bemanning i högre utsträckning 
än vi önskat. Det har även resulterat i 
förflyttningar av semestrar på några enheter.

Kvalitet

Sektor omsorg ska vara en effektiv verksamhet 
Den samlade bedömningen, utifrån utfall eller 
prognos för respektive styrtal, är att nämndmålet 
inte nås för helåret. 

Socialnämndens stöd och omsorgsverksamhet 
är en stor, viktig och resursberoende/krävande 
del av kommunens samlade verksamhet. 
Att Socialnämndens verksamhet bedrivs 
resurseffektivt är av stor vikt för att klara 
av nuvarande och framtida utmaningar. 
Genom att följa och analysera verksamheters 
nettokostnadsavvikelse och brukarnas upplevelse 
av kvalitet i levererade tjänster ges en bild av 
nämndens effektivitet.

Arbetet inom ramen för Trygg och hållbar 
äldreomsorg, omorganiseringen av öppenvården 
inom Myndighets verksamhetsområde och 
genomförda insatser inom LSS-området bedöms  
ha goda effekter inom målområdet. Resultatet 
av förändringarna förväntas dock få genomslag 
först på lång sikt, vilket visar sig i ett antal 
prognostiserat ouppnådda styrtal för helåret 
eller redan rapporterat ouppnådda utfall. Även 
pandemin ger vissa ”skuldeffekter” som påverkar 
årsprognosen negativt vid tiden för tertial 
2-redovisningen. Glädjande är ett gott utfall i 
brukarundersökning för särskilt boende, trots att 
undersökningen genomfördes under pågående 
pandemi och Nettokostnadsavvikelse LSS. 
Resultatet för brukarundersökning hemtjänst föll 

också väl ut även om utfallet om 85 % nöjdhet 
(helhet) inte riktigt nådde det uppsatta målet om 
86 %.

För att ett nämndmål ska anses uppnått skall 
samtliga styrtals måltal vara uppnådda. För 
tertial 2 finns bara delvis rapporterade utfall, 
varför målprognosen baseras på både faktiska 
utfall och kvalitativa bedömningar utifrån 
planerat och/eller genomfört arbete. 

Kommentarer till utfall eller prognos per styrtal 
nedan
Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeom-
sorg, (%) ska minska 

Måltalet uppnås inte för året. 
Trots ett förhållandevis gott resultat så når vi inte 
måltalet. 

Styrtalet avser avvikelse i procent mellan 
nettokostnad och referenskostnad för individ- 
och familjeomsorg, kr/inv.  Positiva värden 
indikerar högre kostnadsläge än statistiskt 
förväntat och negativa värden ett lägre 
kostnadsläge än statistiskt förväntat. 

Verksamheten fortsätter att arbeta aktivt med 
hemmaplanslösningar men då det rapporterade 
värdet 2022 baseras på 2021 års siffror, så kan 
effekter av arbetet med omorganisering av 
öppenvården ge utslag för styrtalet först 2023.

Köp av individ och familjeomsorg totalt, andel (%) ska 
minska

Måltalet uppnås inte för året.  

KOMMUNENS VERKSAMHET

Styrtalet avser kommunens köp av individ- 
och familjeomsorg som andel av den totala 
kostnaden för individ- och familjeomsorg (%). 
Köp av verksamhet avser här betalning för 
ett offentligt uppdrag (kärnverksamhet) som 
överlämnats till någon annan att utföra. 

Målet om att endast 18 % av den totala 
kostnaden för  individ- och familjeomsorg 
ska betalas till annan utförare nås inte. 
Verksamheten fortsätter att arbeta aktivt med 
hemmaplanslösningar. Det rapporterade värdet 
2022 baseras på 2021 års siffror, så effekter av 
arbetet med omorganisering av öppenvården 
kan ge utslag för styrtalet först 2023.
Brukarbedömning IFO totalt - helhetssyn, andel 
(%) ska öka

Prognosen är att måltalet nås för året. 
Detta trots en liten nedgång 2021 från ett mycket 
högt utfall 2020. Arbetet med omorganisering 
av öppenvården pågår under året och beräknas 
få positiva effekter. Men både utfall och antal 
respondenter i brukarundersökningen variera 
mycket mellan åren, varför prognosen kan vara 
osäker. Resultat av undersökningen kommer 
vecka 49.

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - 
helhetssyn, andel (%) ska bibehållas

Måltalet är inte uppnått för året.  
Måltalet för innevarande år är 86 % och utfallet 
blev 85 %. De områden där vi sticker ut mest 
i negativ bemärkelse, i förhållande till övriga 
kommuner, är för frågorna som berör upplevda 
besvär med svår ängslan, oro och ångest samt 
om man besväras av ensamhet. Här ser vi inte 
bara att resultatet är svagt i förhållande till andra, 

utan också att resultatet försämrats över tid. 

Ingen könsuppdelad statistik finns tillgänglig 
ännu, varför eventuella skillnader mellan 
män och kvinnors bedömningar inte kan 
kommenteras. Finns könsuppdelat resultat 
tillgängligt vid årsredovisning så kommenteras 
det då.

Vi jobbar med att se till att brukarna får sina 
beviljade insatser i större utsträckning än 
tidigare. Det följs bland annat upp via styrtal 
leveranssäkerhet, som har förbättrats över tid. I 
arbetet med Trygg och hållbar äldreomsorg lyfts 
kontaktmannaskapets betydelse fram. Arbetet 
med att förbättra kontinuitet sker utifrån tre 
perspektiv,

• Vårdkontinuitet (alla insatser tillhålls på 
samma sätt oavsett vilken medarbetare som 
utför insatsen, arbetsbeskrivningarna som 
finns i genomförandeplanen)

• Tidskontinuitet (vi håller de tider vi planerat i 
våra genomförandeplaner)

• Personalkontinuitet (sker b.la. via att kontakt-
personen träffar sin brukare varje vecka

Trots att mycket arbete pågår i styrtalets riktning 
så förväntas det ta tid innan förbättringsarbetet 
får tydligt genomslag i brukarundersökningen. 
Dessutom genomfördes undersökningen under 
en aktiv fas av pandemin med omfattande 
restriktioner, vilket också kan ha påverkat 
utfallet.

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) ska öka

Måltalet nås för året. 
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Utfallet 80 % i relation till målsatta 74 % ger att 
vi uppfyller måltalet. Utfallet har fluktuerat över 
tid (2017: 89 %, 2018: 76 %, 2019: 83 %, 2020: 74 
%) varför det är svårt att sia om resultatet beror 
på återställningseffekter efter pandemin eller har 
andra orsaker. 

Det område där vi sticker ut mest i negativ 
bemärkelse, i förhållande till övriga kommuner, 
är frågan som berör möjligheten att komma 
utomhus. Där vi sticker ut positivt handlar det 
om personalens bemötande och vilken hänsyn 
de tar till åsikter och önskemål om hur hjälpen 
ska utföras. 

Ingen könsuppdelad statistik finns tillgänglig 
ännu, varför eventuella skillnader mellan 
män och kvinnors bedömningar inte kan 
kommenteras. Finns könsuppdelat resultat 
tillgängligt vid årsredovisning så kommenteras 
det då.

Undersökningen genomfördes under en aktiv 
fas av pandemin med stor samhällspridning 
och omfattande restriktioner, vilket kan ha 
påverkat utfallet. Dessutom genomfördes en 
rad förändringar av organisationen under 2021, 
vilket möjligen kan har påverkat brukarnas 
nöjdhet i någon mån. Resultatet är således inte 
alldeles lättolkat. 

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ ska minska

Prognosen är att vi inte når måltalet för året. 
Troligt är att post-pandemieffekten håller i sig. 
Detta innebär att det ackumulerade behovet 
av vård- och stödinsatser som uppkom under 
pandemin håller i sig även under året.

Med Trygg och hållbar äldreomsorg så jobbar 
vi för att nå måltalet på sikt. Aktiviteter för 
detta är bland annat att vi har minskat antalet 
korttidsplatser, ställt om tre boenden till 
individbeslut, upprättat en ny nattorganisation 
och dessutom skapat en samordnad 
sjuksköterske-organisation som förväntas leda 
till en bättre kostnadsutveckling på sikt. Syftet 
med trygg och hållbar äldreomsorg är, förutom 
lägre kostnader, bättre kvalitet genom flexiblare 
arbetssätt och brukaren i centrum. Målet är en 
effektiv äldreomsorg med rätt insatser, i rätt tid 
och i rätt omfattning.

Andel invånare 80+ som inte har någon 
biståndsbedömd insats ska öka

Prognosen är att måltalet inte nås för året.
Vård- och stödskuld till följd av pandemin ger 
fortfarande effekter. Många anhöriga har valt 
att vårda sin anhöriga själva då man inte velat 
använda hemtjänst eller ansöka om särskilt 
boende, vilket har lett till ett ackumulerat behov 
som förväntas kunna påverka styrtalets utfall för 
helåret. 

Med Trygg och hållbar äldreomsorg så jobbar vi 
för att nå måltalet på sikt, där målet är en effektiv 
äldreomsorg med rätt insatser, i rätt tid och i rätt 
omfattning.

Nettokostnadsavvikelse LSS, (%) ska minska

Måltalet nås för året. 
Ett positivt värde indikerar högre kostnadsläge 
än statistiskt förväntat och ett negativt värden ett 
lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat.

Styrtalet avser avvikelse i procent mellan 
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kommunens nettokostnad för LSS och en 
beräknad referenskostnad för LSS, kr/inv. 
Referenskostnaden bygger på nettokostnader 
och strukturvariabler för det aktuella året. 
Referenskostnaden för LSS beräknas med hjälp 
av antalet verkställda beslut 1/10 föregående år 
och personalkostnadsindex.

Utfallet för nettokostnadsavvikelse LSS har 
förbättrats markant de senaste åren.

Förbättringen kommer främst ifrån en 
breddning av boendeinsatserna inom LSS och 
att Socialnämnden byggt nya servicebostäder, 
där dygnskostnaden är klart lägre jämfört med 
gruppbostäder LSS.

En annan genomförd förändring är de nya 
villkoren för LOV-ersättning där nämnden sätter 
nya krav på utförarna att jobba med närvaro. Vid 
långvarig brukarfrånvaro sänks ersättningen, 
för att markera vikten av en meningsfull och 
motiverande sysselsättning.

STYRTAL UTFALL
MÅLTAL 

2022

Nettokostnadsavvikelse 
individ- och familjeom-
sorg, (%) ska minska

-8,1% -10%

Köp av individ och famil-
jeomsorg totalt, andel (%) 
ska minska

25% 18%

Brukarbedömning IFO 
totalt - helhetssyn, andel 
(%) ska öka

- >92%

Brukarbedömning 
hemtjänst äldreomsorg - 
helhetssyn, andel (%) ska 
bibehållas

85% 86%

STYRTAL UTFALL
MÅLTAL 

2022

Brukarbedömning sär-
skilt boende äldreomsorg 
- helhetssyn, andel (%) 
ska öka

80 % >74%

Kostnad äldreomsorg, kr/
inv 80+ ska minska

-

Andel invånare 80+ som 
inte har någon bistånds-
bedömd insats ska öka

- 72%

Nettokostnadsavvikelse 
LSS, (%) ska minska

-2,2% 0%

 

Sektor omsorg ska vara en attraktiv 
arbetsgivare 
Den samlade bedömningen, utifrån årsprognos 
för respektive styrtal, är att nämndmålet inte nås 
för året.

Nära hälften av kommunens medarbetare 
arbetar med vård och omsorg av kommunens 
invånare. Att kommunen inom dessa områden, 
av dessa medarbetare, uppfattas som en attraktiv 
arbetsgivare är mycket viktigt. Skillnaden för 
kommunen och dess invånare mellan friska 
medarbetare som trivs och utvecklar sina 
arbetsplatser och motsatsen kan inte överskattas.

Ett omfattande arbete pågår i målets riktning och 
har resulterat i positiva förflyttningar för både 
sjuktal och personalomsättning. Trots det är 
prognosen att vi inte når måltalen för året. Delvis 
beror det på höga ambitioner inom trögrörliga 
områden men resultaten har även påverkats av 
pandemin och omfattande förändringar av såväl 
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organisation som arbetssätt. Mer om sjuktal och 
kompetensförsörjning under rubrik Väsentliga 
personalförhållanden i rapporten.

För att ett mål ska anses uppnått skall samtliga 
styrtals måltal vara uppnådda. För tertial 2 
finns inga rapporterade helårsutfall, varför 
prognoserna  baseras på  tertialutfall och 
kvalitativa bedömningar utifrån planerat och/
eller genomfört arbete.

Kommentarer till prognos per styrtal nedan.

Sjuktalen ska minska 
Prognosen är att måltalet nås för året.

Utfallet för kvartal 1 låg 2,1 procentenheter 
över måltalet för 2022. Enligt säsongskurvan för 
sjukstatistik så är frånvaron vanligtvis högst i 
början på året och förväntas sedan sjunka under 
kvartal 3 och 4. Utfallet för kvartal 2 följer den 
prognosen och utfallet landar på måltalet 8, med 
en fortsatt differens mellan utfall för  kvinnor 
respektive män, om cirka 3 %, där män har lägre 
sjuktal. 

Personalomsättningen ska minska 
Prognosen är att måltalet inte nås för året. 

Styrtalet avser avgångar då personer lämnar 
vår organisation, både i pension och av 
andra anledningar. Vi räknar inte med de 
som flyttat på sig inom organisationen, eller 
de som blivit övertaliga eller dött. Utfall för 
personalomsättning rapporteras endast på 

helårsbasis. 

Personalomsättningen blev lägre mellan 2020 
och 2021. Prognosen är en fortsatt sänkning 
för 2022, tack vare chefssatsningar och aktivt 
arbete med arbetsmiljöfrågor. Dock kan vi inte 
förvänta oss en så pass stor sänkning under 2022 
att vi hamnar under måltalet 10%, redan under 
innevarande år. 

Antalet pensionsavgångar är inte är fler i år 
än 2021 om vi utgår från ålder (födda 1957 
eller tidigare 22 personer och födda 1956 eller 
tidigare 25 personer).

Helhetsintrycket av vår organisatoriska och 
sociala arbetsmiljö ska förbättras 
Prognosen är att måltalet inte nås för året.

OSA-mätningar genomförs under oktober 
månad varför utfall saknas per tertial 2. 
Prognosen baserar sig på att utfallet varit lägre 
än 2022 års måltal under flera år och inte verkar 
snabbrörligt.

Under hösten 2021 påbörjades ett omfattande 
arbete som fokuserar på friskfaktorer. Detta 
förändringsarbete fortsätter under 2022. 
Sektorns enheter förväntas upprätta en plan och 
genomföra aktiviteter utifrån senaste OSA-
enkätens resultat. Sektorn tränar med chefer och 
medarbetare på att fokusera på det positiva och 
förstärka positiva beteenden. Detta erfordrar ett 
arbete med att skapa struktur och dialog och att 
arbeta aktivt med medarbetarskapet.

Ekonomiskt utfall

Socialnämnden har för år 2022 en nettobudget 
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på 532,6 mnkr. För perioden januari till 
augusti (delår) har Socialnämnden en budget 
på 354,5 mnkr med ett utfall på 344,9 mnkr. 
Detta medför ett överskott för perioden som 
uppgår till 9,5 mnkr. Helårsprognosen är -4,9 
mnkr och den positiva avvikelsen för delåret 
förklaras till stor del av intäkter som är av 
engångskaraktär, exempelvis statsbidrag som 
ännu ej har förbrukats samt eftersökta pengar 
från Migrationsverket som ej har budgeterats för.

Prognos helår

Helårsprognosen 2022 för Socialnämnden vid 
delåret är -4,9 mnkr. Detta är fördelat enligt 
följande på nämndens tre stora block:

• Omsorg, Stab: +13 500 tkr. Detta överskott 
beror på inkomna statsbidrag.

•  Myndighet, Omsorg: +2 700 tkr

Gemensamma verksamhetskostnader inom 
Myndighet, Omsorg, uppvisar fortsatt lägre 
förväntade kostnader samtidigt som inkomna 
intäkter från Migrationsverket har fortsatt 
överskrida budget vilket ger den positiva 
prognos på +1 000 tkr.

Öppenvården för Barn & Ungdom uppvisar 
ett mindre prognostiserat underskott på 
-100 tkr till följd av två nyanställningar (ny 
ungdomspedagog samt inom familjerätten) som 
har varit planerade sedan tidigare.

Vad gäller vuxensektionen ser vi fortsatt lägre 
förväntade kostnader för såväl ekonomiskt 
bistånd som för externa placeringar inom 
socialpsykiatrin vilket förväntas generera ett 
överskott på +1 000 tkr.

För Självständigt Boende Och Liv, som under 
verksamhetsåret 2022 ska slås ihop med 
Öppenvården inom Barn & Ungdom ser vi 
idag ett prognostiserat överskott på +400 tkr. I 
detta överskott är hänsyn taget till kommande 
planeringsdagar vid sammanslagningen med 
Öppenvården inom Barn & Ungdom samt även 
tillsättning av en sjunde tjänst som behövs och 
som nu har tillsats.

Inom Äldre & LSS, Myndighet där det 
förväntade utfallet är ett överskott på +400 tkr 
ingår många olika delar.

De största negativa avvikelserna förklaras av 
väldigt höga kostnader jämfört med budget 
för daglig verksamhet inom egen regi, högre 
kostnader för externa placeringar inom SoL 
och kontaktverksamheterna samt att det under 
hösten behövs en inhyrd socionom. Sedan 
tidigare har det också inkommit viten som avser 
overkställda beslut från år 2017-2018.

Delar som å andra sidan genererar överskott 
är lägre kostnader än budgeterat för utförda 
hemtjänstinsatser, både i egen regi och 
inom LOV, men också högre intäkter av 
omsorgsavgifter än budgeterat. Det har dessutom 
inkommit en intäkt av engångskaraktär från 
Migrationsverket som uppgår till 2 mnkr.

• Produktion, Omsorg: -21 100 tkr

Gemensamma verksamhetskostnader för 
Produktion, Omsorg uppvisar ett överskott på 
+4 700 tkr. Under pandemin har det varit stora 
kostnader för skyddsutrustning som har gått här 
som inte längre finns för år 2022 och inga sådana 
inköp har gjorts sedan maj och förväntas inte 
heller att göras.
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Inom särskilt boende där den totala prognosen 
visar på ett underskott som uppgår till -3 800 
tkr har det fortsatt varit höga personalkostnader 
på demensboendena. Det är på just 
demensboendena som underskotten återfinns 
medan omvårdnadsboendena visar budget i 
balans eller överskott

Inom ordinärt boende (hemtjänstorganisationen, 
korttidsvård, rehab samt nattorganisationen) 
förväntas ett underskott på -14 900 tkr.

Till stor del förklaras underskottet inom ordinärt 
boende av hemtjänstorganisationen där det 
görs cirka 2% fler timmar under delåret 2022 
än delåret 2021 (123 130 timmar jämfört med 
120 930 timmar) men med en debiteringsgrad 
som är 1,6 procentenheter lägre (61,3% jämfört 
med 62,9%). Notera att debiteringsgraderna 
avser jan-jul 2022 respektive jan-jul 2021 
då debiteringsgraden per augusti ännu ej är 
tillgänglig.

Effekten av detta är att hemtjänstorganisationen 
fortsatt gör fler timmar jämfört med samma 
period föregående år men med en lägre 
effektivitet och högre kostnad. Detta tydliggörs 
framförallt i att lönekostnaderna överskred 
intäkterna för utförd tid under delåret 2021 
med 500 tkr jämfört med för delåret 2022 där 
lönekostnaderna överskrider intäkterna med 4 
800 tkr.

Nattorganisationen uppvisar stora underskott 
jämfört med budget. Uppfattningen är att den 
bemanningsnivå som finns och som genererar 
underskottet är det behov som finns för att ha en 
fungerande arbetsmiljö utan att det ska leda till 
sjukfrånvaro och ännu högre kostnader.

HSL-verksamheten (sjuksköterskor på dag- och 
nattetid) sargas fortsatt av brist på sjuksköterskor 
i egen regi och behovet av inhyrd personal 
har varit stort under sommaren. Även om 
det är i mindre omfattning så kvarstår visst 
behov även resten av året och prognosen är ett 
underskott på -6 300 tkr. Trots det stora arbetet 
med att rekrytera sjuksköterskor så saknas det 
fortfarande ett antal för att vara fulltaligt i egen 
regi. 

Gällande sjuksköterskor på nattetid ser vi ett 
behov av minst en inhyrd sjuksköterska på 
heltid, året ut. Den nya upphandlingen, ett så 
kallat DIS (Dynamiskt InköpsSystem) skapar 
även osäkerheter kring vilka priser vi får betala 
för de inhyrda sjuksköterskorna då utbud och 
efterfrågan styr priset.

Verksamheten för hjälpmedel och förebyggande 
visar likt 2021 ett överskott och förväntas till 
utgången av 2022 uppvisa ett överskott på +1 
000 tkr. Viktigt att poängtera är att kostnaderna 
för hjälpmedel plötsligt kan komma att öka. 
Vi vet fortfarande inte huruvida det finns en 
eftersläpning i behovet av hjälpmedel till följd av 
Corona-pandemin och att individer i samhället 
har avvaktat.

Gällande bostadsanpassningar ser vi historiskt 
(över en flerårsperiod) en genomsnittlig 
månatlig kostnad som har uppgått till 130-
150 tkr men efter att en bostadsanpassning är 
beviljad är det upp till den enskilde att slutföra 
anpassningen vilket ibland kan dröja till 
nästkommande kalenderår.

Funktionshinder visar som helhet ett mindre 
underskott på -1 000 tkr. 

Gruppbostäderna visar på vissa håll höga 
personalkostnader jämfört med budget, främst 
gällande rörliga lönekostnader.

Personlig assistans har drabbats av bortfall av 
totalt tre brukare under delåret samtidigt som 
det har inkommit en ny brukare. Här förklaras 
det förväntade underskottet av lägre förväntade 
intäkter från Försäkringskassan (FK) jämfört 
med budget i kombination med kostnader som 
fortsatt är höga jämfört med de intäkter som 
kommer från FK.

Här har vi även verksamheten Bojen som 
uppvisar överskott på grund av avsaknad av barn 
som är i behov av insatsen och därmed lägre 
personalkostnader än budgeterat.

Även ledsagningen inom LSS visar överskott.

SOCIALNÄMND 
MNKR

BUDGET 
ÅR

BUDGET 
ACK

UTFALL 
ACK

AVVIKEL-
SE

PROGNOS 
HELÅR

AVVIKEL-
SE

SEKTOR OMSORG FUNKTION

OMSORG, STAB -33,4 -22,3 -12,7 9,6 -19,9 13,5

MYNDIGHET OM-
SORG -404,1 -269,3 -261,7 7,7 -401,4 2,7

PRODUKTION 
OMSORG -94,9 -62,7 -74,0 -11,3 -116,0 -21,1

SUMMA -532,4 -354,3 -348,4 6,0 -537,3 -4,9

KOMMUNENS VERKSAMHET KOMMUNENS VERKSAMHET
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1 Statistikrapport av ej verkställda beslut 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att överlämna redovisningen till fullmäktige 
Beslutsfattare/delegat: Socialnämnden 

Bakgrund 

Enligt 16 kap § 6 h Socialtjänstlagen (SoL) skall socialnämnden kvartalsvis lämna en 
statistikrapport till fullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden 
skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit 
från dagen för respektive beslut.  Samma rapporteringsskyldighet gäller för beslut som inte 
verkställs på nytt efter avbrott i verkställigheten. Det skall också framgå hur stor del av de ej 
verkställda besluten som gäller bistånd till kvinnor respektive män. 
Enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) § 28h gäller en 
motsvarande rapporteringsskyldighet för beslut om insatser enligt 9 § LSS. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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LSS Beslut 

Beslutsdatum

Avbrott Beslut 
Orsak till att 

beslutet inte 

verkställts 

Vidtagna 

åtgärder Kön 
Dagar räknat 

från 

beslutsdatum 

2021-05-05 Bostad med 
särskild service för 
vuxna eller annan 
särskilt anpassad 
bostad för vuxna 
9§9 LSS  

Resursbrist, 
saknar ledig 
bostad. 

Verkställd  
2022-05-31. 

Kvinna 421 

2021-05-05 Daglig verksamhet 
9§10 LSS 

Förhandsbesked. Förhandsbesked. 
Den enskilde 
flyttar till 
kommunen 
2022-05-31. 
Kontakt med 
utförare har 
påbörjats, samt 
gjort 
studiebesök på 
tilltänkt enhet.  

Kvinna 421 

 
2021-06-07 
 
 
 
 
 
 

Biträde av 
kontaktperson  
9§4 LSS  

Resursbrist, 
saknar lämplig 
personal/uppdrags
tagare. 

KP är tillfrågad 
om uppdraget 
2021-09-23 
2021-11-09 
2022-01-24 
2022-02-14 
2022-03-18 
2022-04-04 
2022-04-28 
Samtliga KP har 
tackat nej 

Man 388 

2021-06-08 Bostad med 
särskild service för 
vuxna eller annan 
särskilt anpassad 
bostad för vuxna 
9§9 LSS 

Resursbrist, 
saknar ledig 
bostad. 

Verkställd  
2022-04-01.  

Kvinna 297 

2021-06-14 Bostad med 
särskild service för 
vuxna eller annan 
särskilt anpassad 
bostad för vuxna 
9§9 LSS  

Resursbrist, 
saknar ledig 
bostad. 

Beviljad daglig 
verksamhet LSS. 

Kvinna 381 

Bilaga 3, SN § 115/2022 
Sidan 4 av 6



 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 

 
osthammar.se 

 

2021-06-22 Biträde av 
kontaktperson  
9§4 LSS  

Resursbrist, 
saknar lämplig 
personal/uppdrags
tagare. 

KP tillfrågad  
2021-09-23  
2021-10-27 
2021-11-12   
2022-02-09  
2022-04-22  
2022-06-02  
2022-06-17 
Samtliga KP har 
tackat nej. 

Man 373 

2022-02-15 Kontaktperson enl 
7 o 9 § 4 p LSS 

Resursbrist, 
saknar lämplig 
personal/uppdrags
tagare. 

KP tillfrågad 
2022-04-22 
samt 
2022-06-02  
och tackat nej. 
Erbjudande om 
KP 2022-06-10, 
matchning 
planerad i 
augusti. 

Man 135 

2022-02-15 Bostad vuxna enl  
7 o 9 § 9p LSS 

Resursbrist, 
saknar ledig 
bostad. 

Påbörjade 
planering av 
flytt till externt- 
boende under 
permitteringstid 
från Säter. 
Planeringen 
avbröts då 
Rättspsykiatrin i 
Region Uppsala 
inte betalar för 
merkostnaden 
kopplat till 
villkoren. 
Står nu i kö till 
lämpligt boende 
i kommunens 
egen regi. 

Man 135 

2022-02-24 Biträde av 
kontaktperson  
9§4 LSS  

Resursbrist, 
saknar lämplig 
personal/uppdrags
tagare. 

KP tillfrågad 
2022-03-17 
samt  
2022-06-16  
och tackat nej. 

Man 126 
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SoL Beslut 

Beslutsdatum 

Avbrott 
Beslut 

Orsak till att 

beslutet inte 

verkställts 

Vidtagna 

åtgärder Kön 
Dagar räknat 

från 

beslutsdatum 

2021-08-20 Avlösning i 
hemmet (ÄO) 

Annat skäl Verkställd 
2022-04-11. 

Kvinna 234 

2021-11-01 Kontaktperson 
(OF) 

Resursbrist,  
saknar lämplig 
personal/uppdragstag
are. 

Verkställd 
2022-05-16. 

Man 197 

2021-11-11 Kontaktperson 
(IFO) 

Resursbrist,  
saknar lämplig 
personal/uppdragstag
are. 

Erbjuden 
kontaktperson 
2022-04-01. 

Man 182 

2021-12-02 Korttidsboende 
alt. Växelvård 

Den enskilde har 
tackat nej till 
erbjudandet. 

Erbjuder 
vistelseperiod 
2022-07-18 
till  
2022-07-25. 
Den enskilde 
tackar nej till 
perioden pga 
sjukdom. 
Möjligheten 
att kunna 
erbjuda annan 
period ses 
över. 

Man 211 

2022-01-01 Kontaktperson 
(IFO) 

Resursbrist,  
saknar lämplig 
personal/uppdragstag
are. 

verkställd 
2022-05-10. 

Kvinna 130 

2022-02-08 Hemtjänst Den enskilde har 
tackat nej till 
erbjudandet. 

Anhörig sköter 
omvårdnaden 
tills det öppnas 
upp en plats på  
Aktivt stöd. 

Kvinna 143 
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Utdrag  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-09-07  13 (35) 

Socialnämnden 
 

    Dnr SN-2022-36 

§ 115. Redovisning av ej verkställda gynnande beslut kvartal 2 

Beslut 
Socialnämnden tar del av redovisningen och överlämnar statistikrapporten till 
kommunfullmäktige (bilaga 3). 

 

Ärendebeskrivning 
Enligt 16 kap § 6 h Socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden kvartalsvis lämna en 
statistikrapport till fullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska 
vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller och hur lång tid som har förflutit från 
dagen för respektive beslut. Samma rapporteringsskyldighet gäller för beslut som inte 
verkställs på nytt efter avbrott i verkställigheten. Det ska också framgå hur stor del av de ej 
verkställda besluten som gäller bistånd till kvinnor respektive män. Enligt Lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) § 28h gäller en motsvarande 
rapporteringsskyldighet för beslut om insatser enligt 9 § LSS. 

Beslutsunderlag 
Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut kvartal 2 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschef Yvonne Wahlbeck föredrar ärendet. 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 

Kommunens revisorer 

  



 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum Dnr Sid 
Ange datum. Ange Dnr. 1 (2) 

Kommunstyrelsen 
Ange namn. 

 Dnr KS-2022- 

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen 2023 

 
Förslag till beslut (fullmäktige)  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa följande sammanträdesdagar för 
år 2023:  
14 februari, 25 april, 13 juni, 12 september, 7 november och 12 december.  
Sammanträdena börjar kl. 18.00, utom budgetsammanträdet i juni som börjar kl. 15. 
 

• Årsredovisningen behandlas i kommunstyrelsen 25 april och i fullmäktige 13 juni.  
• Budgeten behandlas i kommunstyrelsen 30 maj och i fullmäktige 13 juni.  
• Nämndernas verksamhetsplaner anmäls till fullmäktige 7 november.  
• Delårsrapporten behandlas i kommunstyrelsen 24 oktober och i fullmäktige 7 

november. 
• Delårsrapporten omfattar perioden 1 januari till 31 augusti 2022.  

 
Förslag till beslut (kommunstyrelsen) 
Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 
i enlighet med förslaget nedan. 
Kommunstyrelsen fastställer följande inlämningsdagar för nämnderna:  

− Årsredovisning 6 mars  
− Tertialuppföljning 15 maj 
− Delårsrapport 9 oktober  
− Verksamhetsplan utifrån budget 9 oktober 

 

Förslag till sammanträdesschema 
Kommunstyrelsen (KS) samt dess arbetsutskott (KSAU) och personalutskott (PU) börjar sina 
sammanträden kl. 08.00. Kommunstyrelsens tekniska utskott (TU) delar dag med PU och 
börjar efter PU. Kommunfullmäktige (KF) börjar sina sammanträden kl. 18.00 utom då 
budgeten behandlas, då börjar sammanträdet kl. 15.00.  
 

PU & TU KSAU KS KF 

17 januari 24 januari 31 januari 14 februari 

7 mars 14 mars 21 mars 25 april 

4 april 4 april 11 april 25 april 

16 maj 23 maj 30 maj 13 juni 



 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum Dnr Sid 
Ange datum. Ange Dnr. 2 (2) 

Kommunstyrelsen 
Ange namn. 

27 juni 27 juni 4 juli - 

22 augusti 22 augusti 29 augusti 12 september 

19 september 26 september 3 oktober - 

10 oktober 17 oktober 24 oktober 7 november 

14 november 21 november 28 november 12 december 

 

Beslutet skickas till 
− Lednings- och verksamhetsstöd: kansli, ekonomichef samt verksamhetsutvecklare 
− Samtliga nämnder 



 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum Dnr Sid 
Ange datum. Ange Dnr. 1 (2) 

Kommunstyrelsen 
Ange namn. 

 Dnr KS-2022- 

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen 2023 

 
Förslag till beslut (fullmäktige)  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa följande sammanträdesdagar för 
år 2023:  
14 februari, 25 april, 13 juni, 12 september, 7 november och 12 december.  
Sammanträdena börjar kl. 18.00, utom budgetsammanträdet i juni som börjar kl. 15. 
 

• Årsredovisningen behandlas i kommunstyrelsen 25 april och i fullmäktige 13 juni.  
• Budgeten behandlas i kommunstyrelsen 30 maj och i fullmäktige 13 juni.  
• Nämndernas verksamhetsplaner anmäls till fullmäktige 7 november.  
• Delårsrapporten behandlas i kommunstyrelsen 24 oktober och i fullmäktige 7 

november. 
• Delårsrapporten omfattar perioden 1 januari till 31 augusti 2022.  

 
Förslag till beslut (kommunstyrelsen) 
Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 
i enlighet med förslaget nedan. 
Kommunstyrelsen fastställer följande inlämningsdagar för nämnderna:  

− Årsredovisning 6 mars  
− Tertialuppföljning 15 maj 
− Delårsrapport 9 oktober  
− Verksamhetsplan utifrån budget 9 oktober 

 

Förslag till sammanträdesschema 
Kommunstyrelsen (KS) samt dess arbetsutskott (KSAU) och personalutskott (PU) börjar sina 
sammanträden kl. 08.00. Kommunstyrelsens tekniska utskott (TU) delar dag med PU och 
börjar efter PU. Kommunfullmäktige (KF) börjar sina sammanträden kl. 18.00 utom då 
budgeten behandlas, då börjar sammanträdet kl. 15.00.  
 

PU & TU KSAU KS KF 

17 januari 24 januari 31 januari 14 februari 

7 mars 14 mars 21 mars 25 april 

4 april 4 april 11 april 25 april 

16 maj 23 maj 30 maj 13 juni 



 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum Dnr Sid 
Ange datum. Ange Dnr. 2 (2) 

Kommunstyrelsen 
Ange namn. 

27 juni 27 juni 4 juli - 

22 augusti 22 augusti 29 augusti 12 september 

19 september 26 september 3 oktober - 

10 oktober 17 oktober 24 oktober 7 november 

14 november 21 november 28 november 12 december 

 

Beslutet skickas till 
− Lednings- och verksamhetsstöd: kansli, ekonomichef samt verksamhetsutvecklare 
− Samtliga nämnder 
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