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 KALLELSE 
  
  
Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  
Datum och tid 2017-12-19 Klockan 08:00 
  
Plats Mötesrum Sunnanö, kommunkontoret, Östhammar  
  
Besök Nr ÄRENDELISTA Föredragande 
    
08:00 1 Information 

 
KSAU 

08:15 2 Överläggning, mark- och planfrågor Lasse Karlsson 
Jonas Svensson 
Charlotte Köhler 
Tomas Bendiksen 
 

 3 Hägerproblem i Ed och Kvistagran Tekniska förvaltningen 
Bygg- och miljöförvalt-
ningen 
 

 4 Plan- och bygglovstaxa 2011, revidering 
 

 

 5 Films-Österby 3:38, del av Norra Maskin Österbybruk. 
Nyttjanderättsavtal, antagande 
 

 

 6 Upphandling-Glasningsarbeten, ramavtal, tilldelningsbe-
slut 
 

Lasse Karlsson 
 

09:30 7 Mottagande av nyanlända och ensamkommande barn, in-
formation 
 

Helene Ulman Lilja 

 8 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden i 
ortstidning 
 

Inger Modig Lind 

 9 Intern kontrollplan 2018, antagande Peter Nyberg 
 

 10 Ledarpolicy, antagande Peter Nyberg 

10:00 11 Förslag att inrätta Hållbarhetspris - miljö 
 

Camilla Andersson 
Marie Berggren 
 

 12 Förslag till nya avgifter enligt förordningen (2008:463) 
om vissa avgifter till strålsäkerhetsmyndigheten, komplet-
terande uppgifter 

Marie Berggren 
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 13 Sveriges Quinnoråd, SWE Q, ansökan om medel för pro-
jekt i tre månader december 2017 – mars 2018, slutförvar 
Forsmark 
 

Marie Berggren 

10:30 14 Förnyelse av linjekoncession för befintlig 70 kV-ledning 
mellan Harg och Gråska 
 

Eddie Lundgren 
Marie Berggren 

10:45 15 Fossilfritt Sverige, information Marcus Jakobson 
 

 16 Politikerutrustning, mandatperiodsskifte 
 

 

 17 Delegation firmatecknare Östhammars kommun. Behörig-
het till bank. Ombud för skattedeklaration 
 

 

 18 Svar på motion om kommunens service och regeltillämp-
ning 
 

 

 19 Kurser och konferenser 
 

 

 20 Anmälningsärenden  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Sekreterare Maria Wallin 
  

Ordförande Jacob Spangenberg (C) 
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1 Dnr KS-2017-1 Dpl 904 
 
Information 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott informerar. 
 
Arbetsutskottets beslut 
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2 Dnr KS-2017-16 Dpl 904 
 
Överläggning, aktuella mark- och planfrågor 
 
Bygg- och miljönämndens ordförande, bygg- och miljöchef, tekniska utskottets 
ordförande samt teknisk chef inbjuds till arbetsutskottet för informationsutbyte 
och diskussion angående aktuella frågor. 
 
Arbetsutskottets beslut 
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3 Dnr KS-2017-336 Dpl 826 
 
Ed 23:1, Hägerkoloni 
 
Handling A 1-6 
 
Boende i området alldeles norr om Östhammars stad har blivit upprörda över att 
hägrar etablerat sig eller håller på att etablera sig ca 50 m från bostadshusen. 
Spillning regnar ner och det är mycket skrik och skrän. 
 
Skrivelser, dialoger mellan bygg- och miljöförvaltningen, kommunledningen, 
Länsstyrelsen samt de boende föreligger. 
 
Bygg- och miljöförvaltningen samt tekniska förvaltningen inbjuds till samman-
trädet för diskussion om nedanstående punkter. 
 
- fastställa vilken mark som är vår 
- vilka regler som gäller för sanitär olägenhet 
- vilka legala möjligheter som finns för avverkning 
- hur förslaget förhåller sig till planer på Ed etapp 2 
 
Finns säkert fler perspektiv och sakfrågor i detta. 
 
Arbetsutskottets beslut 
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4 Dnr KS-2017-904 Dpl 308 
 Dnr BMN-2017-2761 
 
Revidering av Plan- och bygglovstaxa 
 
Handling B 
 
Debitering av kostnader för planavgift sker i samband med upprättande av de-
taljplan. Tidpunkt för fakturering och fördelning av kostnad ska motsvara verk-
lighetens arbetsbelastning vilket är som störst i skedet då vi arbetar fram och 
granskar samrådshandlingen. Därav 50 % i samband med planstart. 
 
Kund/sökande har möjlighet att återta sin ansökan och då endast debiteras en 
mindre avgift. I dag saknar taxan reglering gällande återtagenanmälan, därav 
förslag till komplettering. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 2017-11-22, § 158 föreligger. 
 
Arbetsutskottets förslag 
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5 Dnr KS-2017-734 Dpl 206 
 
Films-Österby 3:38, del av Norra Maskin Österbybruk. Nyttjanderättsavtal, an-
tagande 
 
Handling C 
 
Dannemora Hembygdsförening har under ett antal år nyttjat Norra maskin. För-
eningen önskar nu ett formellt nyttjanderättsavtal. Tekniska kontorets förslag till 
avtal föreligger. 
 
Arbetsutskottets förslag 
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6 Dnr KS-2017-845 Dpl 052 
 
Upphandling-Glasningsarbeten, ramavtal, tilldelningsbeslut 
 
Upphandlingen avser ramavtal gällande glasningsarbeten. Med glasarbete avses 
vanligt förekommande glasning av fönster, dörrar samt täckande av glaskross till 
dess att glasning sker. I begreppet ingår även att ta bort befintligt glaskross vid 
sönderslaget fönster eller dörr. 
 
Ärendet utgick ur tekniska utskottets sammanträde 2017-12-06, varför kommun-
styrelsens arbetsutskott behöver handlägga ärendet. 
 
Paragrafen behöver justeras omedelbart. 
 
Arbetsutskottets beslut 
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7 Dnr KS-2017-938 Dpl 704 
 
Mottagande av nyanlända och ensamkommande barn, information 
 
Integrationsstrateg Helene Ulman Lilja föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets beslut 
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8 Dnr KS-2017-934 Dpl 910 
 
Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 
 
Ny kommunallag träder i kraft den 1 januari 2018. 
 
En av ändringarna är att det inte längre kommer att finnas något krav på att kun-
göra kommunfullmäktiges sammanträden i ortstidning. 
 
I anslutning till nuvarande regel om att kungörelse av kommunfullmäktiges 
sammanträden ska anslås finns en bestämmelse i den nya kommunallagen som 
anger att kungörelsen ska lämnas till varje ledamot och ersättare.  
 I propositionen till nya kommunallagen framgår att lämna information till 
kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare är en fråga om en kallelse. Skyl-
digheten att lämna en kungörelse ska därför ersättas med en skyldighet att kalla 
ledamöterna till sammanträde. 
Genom att den webbaserade anslagstavlan har en större spridning av den in-
formation som hittills lämnats på den fysiska aslagstavlan anser regeringen att 
det inte längre är påkallat att ålägga kommuner att publicera information i dags-
tidningar på det sätt som tidigare gällt. Slopandet utgör dock inget hinder för 
kommuner att informera medlemmarna via ortstidningar. 
 
Kommunfullmäktige har att besluta om annonsering av kommunfullmäktiges 
sammanträden fortsättningsvis ska annonseras i ortstidning. 
 
Kommunfullmäktiges presidiums förslag 
 
Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden sker fr. o m 2018 i de två 
gratistidningar som ges ut i Östhammars kommun, Östra Uppland och Annons-
nytt. 
_____ 
 
Arbetsutskottets förslag 
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9 Dnr KS-2017-935 Dpl 003 
 
Intern kontrollplan kommunstyrelsen 2018, antagande 
 
Handling D 
 
Intern kontrollplan 2018 samt riskbeskrivning, bedömning och åtgärdsförslag för 
kommunstyrelsen föreligger. 
 
Arbetsutskottets förslag 
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10 Dnr KS-2017-887 Dpl 003 
 
Ledarpolicy, antagande 
 
Handling Q 
 
Ledarpolicyn vänder sig till dig som chef eller vill bli chef i Östhammars kom-
mun. Som chef förväntas du utöva både ett chefskap och ett ledarskap. Chef-
skapet är en position som innebär att du har vissa rättigheter och skyldigheter i 
juridisk mening. Ledarskap är en kompetens som du utövar för att få medarbe-
tarna att sträva mot gemensamma mål. Syftet med denna Ledarpolicy är att tyd-
liggöra vad som kännetecknar ledarskapet i vår organisation, eftersom det är en 
av de mest strategiska faktorerna för kommunens möjligheter att nå framgång. 
 
Dokumentet som föreligger har tagits upp i ledningsgruppen och Central Sam-
verkansgrupp. 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreliggande Ledarpo-
licy. 
 
Arbetsutskottets förslag 
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11 Dnr KS-2017-939 Dpl 028 
 Dnr KS-2017-940 Dpl 003 
 
Förslag att inrätta Hållbarhetspris - miljö 
 
Handling P 
 
Östhammars kommun föreslår att inrätta ett årligt Hållbarhetspris – miljö. Priset 
delas ut som stöd, uppmuntran och erkänsla för värdefulla och inspirerande in-
satser inom energi, klimat, natur-vård, vattenvård, kemikalier och härmed jäm-
förbara miljöområden.  
 
Förslag till beslut 

 

• Vi föreslår att Östhammars kommun inrättar ett årligt  
Hållbarhetspris – miljö. 

 

• Vi föreslår att kommunstyrelsen antar bifogade riktlinjer, som stämmer 
väl in med befintliga beslutade riktlinjer för motsvarande Kulturpriset 
och Idrotts- respektive Ungdomsledarstipendium. 
  

• Vi föreslår att kommunstyrelsen beslutar om en prissumma/stipendie-
summa mellan 10 000 och 20 000 kr. Ett Miljöpris bör ligga i motsva-
rande nivå. Många andra kommuner har en summa på 10 000 kr avse-
ende miljöpris. För de tre stipendierna som delas ut av kultur- och fri-
tidsnämnen sätts årligen av 20 000 kr för respektive stipendium. Tidigare 
var summan 10 000 kr men sedan några år har den dubblerats. 
 

• Kommunstyrelsen bör besluta om hur stipendiet ska sättas av i den årliga 
budgetberedningen. 

 
Arbetsutskottets förslag 
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12 Dnr KS-2017-891 Dpl 900 
 
Kompletterande uppgifter till förslag till nya avgifter enligt förordningen 
(2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten 
M2017/01120/Ke 
 
Handling E 1-2 
 
Regeringskansliet remitterar Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till nya avgifts-
nivåer. Östhammars kommun har fått förlängd remisstid t o m 2017-12-20. 
 
Strategienhetens yttrande daterat 2017-11-30 föreligger. 
 
Paragrafen behöver justeras omedelbart. 
 
Arbetsutskottets beslut 
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13 Dnr KS-2017-824 Dpl 049 
 
Sveriges Quinnoråd, SWE Q, Ansökan om medel för projekt i tre månader de-
cember 2017 – mars 2018, slutförvar Forsmark 
 
Handling A, KSAU 2017-11-21 
 
Sveriges Quinnoråd, Swe Q, tycker som tankesmedja och kvinnoorganisation att 
det är viktigt att medverka i den pågående tillståndsprocessen i frågan om slut-
förvaring av använt kärnbränsle. Syftet med projektet är att kunna delta och ar-
beta utifrån ett kvinnoperspektiv lokalt med lokalt miljöperspektiv.  
 
Förslag till beslut 
 
Sveriges Quinnoråd - Swe Q, Östhammarsgruppen, beviljas ett ekonomiskt bi-
drag motsvarande 116 000 kr för sitt projekt med slutförvarsfrågan i Östham-
mars kommun under december 2017- februari 2018. Projektpengarna ska använ-
das i enlighet med de skrivningar som finns i Östhammars kommuns riktlinjer 
punkt 2. Riktlinjerna följer som bilaga till beslutet. 
 
Kostnaderna kommer att behöva redovisas separat för 2017 och 2018. 
 
Östhammars kommun själva har ansökt om mindre pengar under perioden och 
sänker därmed även föreningars bidrag.  
 
Utbetalning genomförs förutsatt att SSM beviljar Östhammars kommun medel i 
enlighet med ansökan 2018. Besked om detta förväntas i slutet av 2017. 
 
Marie Berggren, chef för strategienheten föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets beslut 2017-11-21 
 
Ärendet återremitteras för vidare beredning och behandlas på arbetsut-
skottets sammanträde 2017-12-19. 
____ 
 
Arbetsutskottets beslut 
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14 Dnr KS-2017-110 Dpl 900 
 
Förnyelse av linjekoncession för befintlig 70 kV-ledning mellan Harg och 
Gråska 
 
Handling G 1-2 
 
Bakgrund 
Vattenfall Eldistrubition AB förnyar och förstärker regionnätet i Uppland. 
Mellan station Harg i Östhammar och Gråska i Norrtälje går idag en 14 km lång 
70 kV ledning. Denna är planerad för att förnyas och uppgraderas till en 130 kV 
ledning för att leva upp till dagens effektbehov, dåligt skick på de befintliga 
stålstolparna och fullgod driftsäkerhet. Under våren 2017 genomförde Vattenfall 
ett första samråd kring alternativa stråk för möjlig lokalisering av den nya 
ledningen, där Östhammar yttrade sig. Efter samrådet kring stråken bearbetades 
och sammanvägdes inkomna yttranden och ledde fram till två föreslagna 
sträckningar som presenteras i ett samrådsmaterial.  
 
 
Ledningen ingår i regionnätet och är viktig för strömförsörjningen av främst 
nämnda orter och deras närområde men även för regionen som helhet. 
Ledningen utgör reserv vid avbrott på andra viktiga ledningar och är därmed 
viktig för strömförsörjningen av hela regionen från Norrtälje i söder, Uppsala i 
väster, till Forsmark i norr. 
 
Syfte 
Enligt ansökan från Vattenfall är nuvarande 70 kV kraftledning som byggdes år 
1915 i stort behov av förnyelse då den nuvarande ledningen har nått sin tekniska 
livslängd och inte uppfyller dagens krav på säkerhet och försörjningsstabilitet. 
Därför vill Vattenfall förstärka och uppgradera den nuvarande 70 kV ledningen 
till en ny 130 kV ledning. En uppgradering är önskvärd av Vattenfall för att öka 
kapaciteten och förstärka regionnätet men också sett ur ett kostnadsskäl, då 70 
kV komponenter utgått som internationell standard vilket kommer försvåra och 
på sikt inte vara omöjligt att få tag på reservdelar till 70 kV ledningar.  
 
Senast den 20 december 2017 ska ansökan vara skickad till Ramböll.  
 
Strategienhetens tjänsteutlåtande 2017-11-13 föreligger. 
 
Förslag till beslut 
 
Östhammar kommun föreslås att: 
 

• Generellt ställa sig positiv till att återanvända befintlig ledningsgata till 
stor utsträckning.  
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Lyfta att Kommunens generella ställningstagande är att det är positivt ur 
hälsosynpunkt och för säkra boendemiljöer att framtida ledning flyttas 
inom föreslagen dragning vid platserna, men vill dock lämna synpunkter 
på en del samt avvakta med besked vid Asplund och sträckningen vid 
station Harg.  
 

• Samtliga synpunkter på föreslagna ledningsdragningar nedan behöver be-
lysas och preciseras ytterligare via MKB innan kommunens slutliga 
ställningstagande kan ges för de olika alternativen. Dock lämnar kom-
munen följande kommentarer på omdragningarna. 
 

• Vid Asplund presenteras två större alternativa nya ledningsdragningar för 
att flytta ledningen längre från bebyggelsen på platsen. Kommunen före-
slås vilja se ett tredje alternativ som följer befintlig ledningsgata med 
markkabel samt mer detaljerade beskrivningar av konsekvenserna för 
båda alternativen, men också det tredje alternativet. Tills MKB:n väljer 
därför kommunen att avvakta med åsikter om alternativen vid Asplund. 

 
• Vid Hultet föreslås kommunen ställa sig positiv till att flytta ledningen 

längre bort från närliggande bostad, då avståndet ökar till bostaden och 
kan anses motiverat ur en hälsosynpunkt. Kommunen vill att konsekven-
ser och påverkan presenteras djupare i kommande MKB kring den nya 
ledningsgatan. 
 

• Vid Ängslund ställer sig också kommunen positiv till att ledningen flyttas 
längre bort från bostäder, men vill att konsekvenser och påverkan presen-
teras djupare i kommande MKB kring den nya ledningsgatan. 
 

• Gällande sträckningen vid station Harg vill kommunen förordna mark-
kabel för att minska strålning/magnetfält kring bebyggelsen, men avvak-
tar med besked tills MKB:n och de mer detaljerade beskrivningar och 
konsekvensbedömningarna presenterats. Kommunen vill också poängtera 
att riksintresset Hargs bruk finns i området och betona vikten av att 
markarbetet utförs så de minimerar skador på natur- och kulturmiljöer.  
 

• Kommunen önskar mer detaljerade beskrivningar kring påverkan av 
olika intressen så som riksintressen, kultur och naturmiljöer och forn-
minnen. Även om vissa åtgärder anses ge försumbar påverkan önskas 
dessa presenteras mer tillsammans med försiktighetsåtgärder vid eventu-
ell påverkan eller konflikt med natur- eller kulturmiljöer. Dock ser kom-
munen det positivt att Vattenfall redan i ett tidigt skede visar situationer 
där eventuell påverkan kan minimieras eller undvikas, exempelvis vid 
stolpplacering för att undvika fornminnen och att fridlysta orkidéer 
kommer att identifieras och märkas ut av biologisk sakkunnig.   
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Lyfta att vissa försiktighetsåtgärder presenteras och att det är positivt, 
men att vi gärna önskar ett tydligt ställningstagande och djupare beskriv-
ningar till hur försiktighetsåtgärderna ska utföras i kommande MKB. Vi-
dare önskar kommunen att det förs en dialog vid projekteringskedet om 
positionering inom ledningsgatan av ledningen efter resultat från MKB 
med hänsyn till ovanstående intressen.  
 

Paragrafen behöver justeras omedelbart. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2017-12-14 19 (29) 

 

  
 

15 Dnr KS-2017-941 Dpl 140 
 
Fossilfritt Sverige, information 
 
Handling F 
 
Statistik från snabbladdaren föreligger. Det är inte så många laddningar, men så 
ser det ut i större städer också, än så länge. Syftet med publika laddare är att un-
derlätta för en övergång till elfordon. 
 
Diskussioner förs om hur vi går vidare och tänker kring övriga tätorter m.m.  
 
Arbetsutskottets beslut 
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16 Dnr KS-2017-936 Dpl 003 
 
Politikerutrustning, mandatperiodsskifte 
 
Handling H 
 
En kvalitetssäkringsgrupp har diskuterat Policy för datorer till förtroendevalda 
och förberedelser inför mandatskiftet 2018. 
 
Skrivelse daterad 2017-12-11 föreligger. 
 
Arbetsutskottets förslag 
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17 Dnr KS-2017-886 Dpl 002 
 
Delegation firmatecknare Östhammars kommun. Behörighet till bank. Ombud 
för skattedeklaration 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-23 att Östhammars kommuns firma från 
och med 2016-09-01 tecknas av finanskommunalråd Jacob Spangenberg (C), 
kommunalråd Margareta Widén Berggren (S) och oppositionsråd Pär-Olof Ols-
son (M), två i förening. Dessutom kan firman tecknas i förening mellan en av 
ovanstående tillsammans med kommundirektör Peter Nyberg eller administrativ 
chef Linn Sunnelid. 
 
Teckna avtal inom ramen för kommunens avtal med Swedbank 
Östhammars kommun har från och med 2017-01-01 ett nytt avtal avseende 
banktjänster med Swedbank. Inom ramen för detta avtal ska underavtal löpande 
skrivas under av kommunens firmatecknare för att kunna använda bankens tjäns-
ter. 
Banktjänsterna det gäller är: 

- inlösenavtal för kortterminaler, betalterminal för kontokort 
- underavtal för ”Swish”- konton 
- underavtal för s.k. förladdade kort 

 
I takt med att användningen av kontanter minskar ökar behovet för alternativa 
betalningsformer. För att underlätta hanteringen av detta föreslås delegation till 
namngivna tjänstemän på Lednings- och verksamhetsstöd att i förening med 
Linn Sunnelid teckna Östhammars kommuns firma avseende banktjänsterna i 
avtalet med Swedbank. 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 
 
Linn Sunnelid tecknar tillsammans med en av nedanstående personer Östham-
mars kommuns firma inom ramen för Östhammars avtal med Swedbank om 
banktjänster och de tre tjänster som räknats upp ovan. Under Linn Sunnelids 
sjukskrivning ersätts hon av Yvette Axelsson, tillförordnad administrativ chef. 
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KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2017-12-14 22 (29) 

 

  
 

Behörighet till bank, hantera betalningar samt deklaration till Skatteverket 
För att sköta Östhammars kommuns betalningar har personal på Lednings-och 
verksamhetsstöd behörighet till kommunens internetbank i Swedbank och hos 2 
(2) plusgirot för att utföra banktjänster för kommunens räkning. Det innebär att 
utföra betalningar, hantera betalningsfiler samt övriga transaktioner som krävs 
för att hantera Östhammars kommuns banktillgodohavanden. Personalen på 
Ledning- och verksamhetsstöd har också rätt att för Östhammars kommuns räk-
ning deklarera moms och arbetsgivaravgift till Skatteverket. På grund av per-
sonalförändringar hos lednings- och verksamhetsstöd behöver behörigheterna 
uppdateras. 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 
 
Ge nedsanstående sju personer behörighet till Östhammars kommuns tjänster 
och konton hos Swedbank och plusgirot. Tre av dessa ska kunna administrera 
behörigheter i Swedbanks internetbank. För kommunens räkning ska personerna, 
två i förening, hantera in– och utbetalningar samt i övrigt utföra uppgifter som 
krävs för att sköta kommunens banktillgodohavanden i enlighet med kommu-
nens attestreglemente och övriga regler som är tillämpliga. Personerna nedan ska 
också sköta deklaration av moms och arbetsgivareavgifter till skatteverket och 
vara behörigt ombud att hantera kommunens deklarationer via Skatteverkets e-
tjänster. Detta beslut ersätter tidigare beslut. 
 

  
  

  
  
  

 
  

 
Arbetsutskottets förslag 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2017-12-14 23 (29) 

 

  
 

18 Dnr KS-2017-111 Dpl 915 
 Dnr KS-2017-328 Dpl 913 
 
Motion från Allan Kruukka (M) om kommunens service och regeltillämpning 
 
Handling I 
 
Allan Kruukka (M) har inkommit med en motion om kommunens service och 
regeltillämpning med hänvisning till den av Svenskt näringsliv årliga genom-
förda rankingen av Företagsklimatet och anger två av de mest besvärande para-
metrarna som försämrats. 
 
Motionären yrkar att  

• det utreds varför resultatet för dessa parametrar är så dåligt och sjun-
kande 

• återkomma med konkreta åtgärder för en radikal förbättring  
 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-14 
 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
_____ 
 
Sammanställning daterat 2017-11-27 över inkomna yttranden med anledning av 
motionen föreligger. 
 
Arbetsutskottets förslag 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2017-12-14 24 (29) 

 

  
 

19 Dnr KS-2017-115 Dpl 027 
 
Kurser och konferenser 
 
Handling J 
 
SKL inbjuder till seminariet ”Leda för Resultat – kommunledning”, som vänder 
sig till politiker och ledande tjänstemän. Arrangeras i Stockholm 2018-03-09. 
Sista anmälningsdag 2018-02-09. 
 
Arbetsutskottets beslut 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2017-12-14 25 (29) 

 

  
 

20 a) Dnr KS-2017-900 Dpl 904 
 
Anmälningsärende, Beslut om fördelning av anvisningar år 2018 till kommuner i 
Uppsala län 
851-6620-2017 
 
Handling K 
 
Länsstyrelsen Uppsala läns beslut 2017-11-13 om fördelning av anvisningar år 
2018 till kommuner i Uppsala län föreligger. 
 
Arbetsutskottets beslut  
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2017-12-14 26 (29) 

 

  
 

20 b) Dnr KS-2017-1 Dpl 904 
 
Anmälningsärende, Delutbetalning av statlig ersättning ska minska kommuner-
nas ersättningsanspråk 
7.1-2017-129919 
 
Handling L 
 
Migrationsverkets missiv 2017-12-01 föreligger. 
 
Arbetsutskottets beslut 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2017-12-14 27 (29) 

 

  
 

20 c) Dnr KS-2017-785 Dpl 042 
 
Anmälningsärende, Gästrike Vatten, protokoll från styrelsemöte 
22017-09-11-10013, 0171019-10043 
 
Handling M 1-3 
 
Protokoll från Gästrike Vattens styrelsemöte 2017-09-11, 2017-10-23 samt 
2017-11-23 föreligger. 
 
Arbetsutskottets beslut 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2017-12-14 28 (29) 

 

  
 

20 d) Dnr KS-2017-1 Dpl 904 
 
Anmälningsärende, Regionfullmäktige, protokoll 
LS2017-0428 
 
Handling N 
 
Regionfullmäktiges beslut 2017-09-27, § 104 gällande förvaltningsorganisation 
för Primärvården och Hälsa och habilitering föreligger. 
 
Arbetsutskottets beslut 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2017-12-14 29 (29) 

 

  
 

20 e) Dnr KS-2017-889 Dpl 174 
 
Anmälningsärende, Räddningsnämnden Internkontrollplan 2017 
RÄN-2016-0238 
 
Handling O 
 
Räddningsnämndens beslut 2017-11-08, § 80 samt rapportering av kontrollmo-
ment i den interna kontrollplanen föreligger. 
 
Arbetsutskottets beslut 
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Till kommunalrådsberedningen 
 
 

 
 
Förslag att inrätta Hållbarhetspris - miljö 
 
BAKGRUND OCH BEREDNING 
Strategienheten har fått i uppdrag via Ulf Andersson och Peter Nyberg att utreda 
frågan om ett Miljöpris på Tillväxtgalan. Frågan har uppkommit utifrån ett med-
borgarförslag efter den senaste Tillväxtgalan. 
 
Miljösakkunnig och Energi- och klimatstrateg har gjort en omvärldsspaning och 
tittat på hur en del andra kommuner hanterar Miljöpris man delar ut årligen, 
samt hur andra priser/stipendier delas ut av kommunen på Tillväxtgalan/andra 
sammanhang. De priser vi främst ser likheter med är Kulturpriset samt Idrotts- 
respektive Ungdomsledarstipendium, som alla tre delas ut årligen av Kultur- och 
fritidsförvaltningen. 
 
För att hålla samman kommunens Hållbarhetsarbete, motsvarande i Policy för 
Hållbar utveckling, som inletts genom att ta upp den ekologiska hållbarheten, 
föreslår vi efter diskussion på kommunalrådsberedningen att benämna priset 
Hållbarhetspris – miljö. Detta möjliggör en fortsättning i form av Hållbarhetspris 
– sociala aspekter, samt andra delar som kan rymmas inom begreppet hållbarhet. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 

 

 Vi föreslår att Östhammars kommun inrättar ett årligt  
Hållbarhetspris – miljö. 

 

 Vi föreslår att kommunstyrelsen antar bifogade riktlinjer, som stämmer 
väl in med befintliga beslutade riktlinjer för motsvarande Kulturpriset 
och Idrotts- respektive Ungdomsledarstipendium. 
  

 Vi föreslår att kommunstyrelsen beslutar om en prissumma/stipendie-
summa mellan 10 000 och 20 000 kr. Ett Miljöpris bör ligga i motsva-
rande nivå. Många andra kommuner har en summa på 10 000 kr avse-
ende miljöpris. För de tre stipendierna som delas ut av  Kultur- och Fri-
tidsnämnen sätts årligen av 20 000 kr för respektive stipendium. Tidigare 
var summan 10 000 kr men sedan några år har den dubblerats. 

 

 Kommunstyrelsen bör besluta om hur stipendiet ska sättas av i den årliga 
budgetberedningen.
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Riktlinjer för Hållbarhetspris - miljö 
 
Syfte 

Östhammars kommuns Hållbarhetspris - miljö utdelas som stöd, uppmuntran 
och erkänsla för värdefulla och inspirerande insatser inom energi, klimat, natur-
vård, vattenvård, kemikalier och härmed jämförbara miljöområden. 
 
Allmän information  
 

• Stipendiet Hållbarhetspris - miljö delas ut av Östhammars kommun,  
Kommunstyrelsen. 
 

• Kommunstyrelsen beslutar vem/vilka som får stipendiet. Ärendet bereds av 
en beredningsgrupp bestående av tjänstemän med miljöstrategisk kompe-
tens, och kommunstyrelsens presidium. 
 

• Tre av de nominerade bjuds in till utdelningsceremonin, där den vinnande  
stipendiaten  tillkännages och priset utdelas. 

 
Kriterier 

Mottagaren/mottagarna ska  ha gjort speciellt värdefulla insatser inom  
miljöområdet, med fokus på; 
• energi,  
• klimat,  
• naturvård/biologisk mångfald,  
• vattenvård,  
• kemikalier/miljögifter  
…eller härmed jämförbara miljöområden. 
 
Mottagare 

Hållbarhetspris - miljö kan delas ut till företag, förening/organisation, enskild 
person eller grupp av personer. Mottagaren/mottagarna ska vara bosatt i eller 
verksam i Östhammars kommun. 
 
Nominering 

Nominering till Hållbarhetspris - miljö kan göras av privatperson,  
förening/organisation, företag eller ledamot i politisk nämnd. 
 
Rutiner och genomförande 

Beredningsgruppen för Hållbarhetspris - miljö ser årligen över rutiner för nomi-
nering i samverkan med övriga kommunala stipendier, inklusive blanketter,  
tidsgränser för nominering, utdelningsformer och övriga genomförandefrågor.  
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 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
 

 
Samråd enligt 6 kap 4§ Miljöbalken  
Planerad ombyggnad av 70 kV-ledning till 130 
kV-ledning mellan Harg och Gråska i Östhammar 
& Norrtälje kommuner 
 
Bakgrund 
Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) ska ansöka om tillstånd (s.k. nätkoncession för 
linje) för ombyggnation av befintlig 70 kV-ledning mellan Harg och Gråska. Den aktu-
ella kraftledningen är ca 14 km lång. Ledningen är i stort behov av upprustning pga. 
dåligt skick och för att nå upp till dagens effektbehov och en god driftsäkerhet. Den nya 
ledningen konstrueras även för en spänningshöjning till 130 kV för att anpassas till da-
gens standard. I samband med ansökan om nätkoncession anmäls även rasering av den 
befintliga ledningen. 
 
Vattenfall genomför nu ett andra samråd för berörd delsträcka enligt 6 kap 4§ Miljöbal-
ken, med motiveringen att gå vidare med ett valt huvudstråk från förra samrådet och 
presentera mindre föreslagna nydragningar av ledningsgatan och ta in synpunkter kring 
dessa. Samrådet sker med berörda myndigheter, kommuner, organisationer, berörda fas-
tighetsägare och allmänheten. Utgångspunkten är att ersätta den befintliga 70 kV-
ledningen med en ny 130 kV-ledning och uppföra den i nära anslutning till den befint-
liga ledningen i samma ledningsgata, men avvika vid några ställen.  
 
FÖRSLAG TILL YTTRANDE 
Östhammar kommun har blivit beviljade förlängd samrådstid till 20 december 
och lämnar följande synpunkter på underlaget: 
 
Val av huvudstråk 
Vattenfall har tidigare samrått (2017-05-09) om tre alternativa huvudstråk. Uti-
från samrådet har Vattenfall valt att inrikta sig på stråk 2, som innebär att åter-
använda befintlig sträckning till stor grad, med mindre omdragningar och för-
ändringar vid några platser.  Inom detta stråk har Vattenfall tittat på två alterna-
tiva dragningar som nu hålls samråd på.  
 
Alternativ ett - en omdragning sker vid Asplund, Hultet, Ängslund  och vid 
sträckningen vid station Harg då ett antal bostäder idag är lokaliserade vid led-
ningen. 
 
Alternativ två - sammanfaller med alternativ ett avseende omdragningar vid Hul-
tet och Ängslund men, skiljer sig åt vid naturreservatet Grundsjön där alternativ 
två föreslås gå igenom naturreservatets yttre gräns. Alternativet presenterades 
under ett samrådsmöte ha fördelarna att hamna längre ifrån närliggande bostäder 
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och inte skära igenom landskapsbilden. 
 

• Kommunen har noterat att antal stråk minskat från tre till ett, där valet 
från Vattenfall efter förra samrådet hamnade på stråk 2, vilket är att åter-
använda befintlig sträckning till stor grad, med mindre omdragningar och 
förändringar vid några platser. Inom stråket för alternativ ett sker en om-
dragning vid Asplund, Hultet, Ängslund  och vid sträckningen vid station 
Harg då ett antal bostäder idag är lokaliserade vid ledningen. Alternativ 
två sammanfaller med alternativ etts omdragningar vid Hultet och Ängs-
lund men, men skiljer sig åt vid naturreservatet Grundsjön där alternativ 
två föreslås gå igen naturreservatet.  
 
Kommunen vill poängtera att trots förordnat alternativ 1 i tidigare sam-
råd så ser vi positivt på att befintlig ledningsgata återanvänds i enlighet 
med stråk 2, så länge påverkan på naturmiljön minimeras till största möj-
liga grad. Kommunens generella ställningstagande är att det är positivt ur 
hälsosynpunkt och för säkra boendemiljöer att framtida ledning flyttas 
inom föreslagen dragning vid platserna, men vill dock lämna synpunkter 
på en del förslag som presenteras nedan.  
 

• Kommunen önskar mer detaljerade beskrivningar kring påverkan av 
landskapsbilden, olika intressen så som riksintressen, kultur och natur-
miljöer samt fornminnen. Även om vissa åtgärder anses ge försumbar 
påverkan önskas dessa presenteras mer tillsammans med försiktighetsåt-
gärder vid eventuell påverkan eller konflikt. Dock ser kommunen det po-
sitivt att Vattenfall redan i ett tidigt skede presenterar en övergripande 
konsekvensbeskrivning där eventuell påverkan kan minimieras eller und-
vikas, exempelvis vid stolpplacering för att undvika fornminnen och att 
fridlysta orkidéer kommer att identifieras och märkas ut av biologisk 
sakkunnig.   
 

• Kommunen ser att vissa försiktighetsåtgärder presenteras för ett par 
sumpskogsområden med vissa naturvärden. Exempelvis att: 
- transport planeras att genomföras på tjälad mark under senhöst och vin-
ter inom naturvärdesobjekten 
- Om avverkning krävs inom naturvärdesobjekten kan försiktighetsåtgär-
der vidtas t.ex. genom att kvarlämna död ved och toppkapa träd till 
högstubbar. 
- Död ved kan också flyttas och eventuellt kan även växtsjok flyttas för 
att undvika påverkan på skyddsvärda arter. För det mest värdefulla na-
turvärdesobjektet kan påverkan sannolikt undvikas helt genom en östlig 
lokalisering i anslutning till det. 
 
Vi ser positivt att detta presenteras och önskar ett tydligt ställningsta-
gande och djupare beskrivningar till hur försiktighetsåtgärderna ska utfö-
ras i kommande MKB. Vidare önskar kommunen att det förs en dialog 
vid projekteringskedet om positionering inom ledningsgatan av ledning-
en efter resultat från MKB med hänsyn till ovanstående intressen.  
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Föreslagna omdragningar 
 
Samtliga synpunkter på föreslagna ledningsdragningar nedan behöver belysas 
ytterligare via MKB innan kommunens slutliga ställningstagande kan ges för de 
olika alternativen.  

 
• Vid Asplund presenteras två större alternativa nya ledningsdragningar för 

att flytta ledningen längre från bebyggelsen på platsen. Kommunens upp-
fattning under samrådsmötet var att alternativ ett bryter landskapsbilden, 
och hamnar närmare två fastigheter, men undviker naturreservatet  
Grundsjön. Alternativ två uppfattades flyttas längre bort från en av fas-
tigheterna och inte ge lika tydlig påverkan på landskapet, men då dras 
igenom naturreservatet och placeras nära en av fastigheterna. Förtydli-
gande är att samrådsmaterialet lyfter att landskapsbilden endast får liten 
påverkan oavsett alternativ. 
 
Kommunen önskar se ett tredje alternativ som följer befintlig lednings-
gata med markförläggning. Dessutom vill kommunen se mer detaljerade 
beskrivningar av konsekvenserna för samtliga alternativ inklusive det 
tredje alternativet.  
 
Skulle markförläggning i befintlig ledningsgata vid Asplund vara omöj-
lig ur något hänseende, önskar kommunen fortsatt samråd och fokus på 
att sträckningen vid Asplund undviker naturreservatet Grundsjön i största 
möjligaste mån. Tills MKB:n väljer därför kommunen att avvakta med 
slutgiltiga åsikter om alternativen vid Asplund. 
 

• Vid Hultet ställer sig kommunen positiv till att flytta ledningen längre 
bort från närliggande bostad, då avståndet ökar till bostaden och kan an-
ses motiverat ur hälsosynpunkt.  
 

• Vid Ängslund ställer sig också kommunen positiv till att ledningen flyttas 
längre bort från bostäder, då avståndet ökar till bostäderna och kan anses 
motiverat ur hälsosynpunkt. 
 

• Gällande sträckningen vid station Harg vill kommunen förordna mark-
förläggning för att minska strålning/magnetfält kring bebyggelsen. 
 
Kommunen vill åter poängtera att riksintresset Hargs bruk finns i områ-
det och betona vikten av att markarbetet utförs så de minimerar skador på 
natur- och kulturmiljöer.  
 
 

Avslutande synpunkter 
• Kommunen ser gärna att avståndet mellan nya ledningen och de mest 

närliggande bostäderna även presenteras i MKB:n. Detta för att visa om 
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försiktighetsprincipen uppnås. Likaså vore det önskvärt om kommande 
MKB presenterar diagram med beräknade magnetfälts utbredning i sid-
led samt magnetfältet rakt under ledningen för att få förståelse för vilka 
nivåer det handlar om för närliggande bostäder. 
 

• Likt kommunen tidigare påpekat, så finns det potentiellt förorenade om-
råden i närheten av den föreslagna ledningsdragningen. Om dragning be-
stäms inom dessa fastigheter kommer provtagning att krävas för att 
kunna bekräfta eller avfärda misstankar om förorening. För att minska 
risken att påverka ett potentiellt förorenat område vill kommunen under-
stryka vikten av att, i ett tidigt skede, samråda om detta.  

 
• Under projekttiden ska påverkan på framkomlighet och ev. störningar i 

boende-miljöer minimeras. Information om arbetet ska ges löpande till 
boende genom tydlig skyltning samt genom uppdateringar på hemsida. 
 

• Inför kommande MKB vill kommunen gärna se en presentation och tyd-
ligt ställningstagande av försiktighetsåtgärder vid markarbeten. Detta för 
att minimera skador på natur- och kulturmiljöer, t.ex. vid utformning av 
körvägar och tidpunkt för markarbeten. Men också hur försiktighetsåt-
gärderna ska följas upp bör presenteras i MKB:n.  

 
• Kommunen vill betona vikten av att ha tidig kontakt med kommunen; vid 

detaljprojekteringen av eventuell markförläggning av kabel samt annan 
dragning genom samhällen kring VA, bredband och andra markfrågor, 
för att minimera ev. risker för denna infrastruktur. 
 

• Även om denna kraftledning kanske inte kan komma till nytta för Hargs 
hamn, vill kommunen lyfta behovet av framtida strömförsörjning till 
Hargs hamn för att säkerställa möjligheterna att bygga ut hamnen.  
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