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1 Dnr KS-2018-9 Dpl 904 

 

Information 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott och tjänstemän informerar. 

 

Arbetsutskottets beslut 
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2 Dnr KS-2018-238 Dpl 012 

 Dnr KFN-2018-1 Dpl 012 

 

Biblioteksplan för Östhammars kommun 2019-2022 

 

Handling  

 

Biblioteksplanen ska vara ett lagstadgat och politiskt beslutat strategidokument 

för långsiktig utveckling av en kommuns biblioteksverksamhet. Med biblioteks-

plan avses en plan som anger verksamhetens inriktning och omfattning samt 

bibliotekets roll i den lokala utvecklingen. Utgångspunkten för biblioteksplanen 

bör vara att den är en gemensam angelägenhet för alla politikerområden, vilket 

innebär samverkan över förvaltningsgränserna under arbetet med den nya 

biblioteksplanen. Biblioteksplanen antas av kommunfullmäktige.  

 

Kultur- och fritidsnämnden har arbetat med ny biblioteksplan på uppdrag av 

kommunstyrelsen. Förslaget till plan för perioden 2019-2022 har varit på remiss. 

Den har även satts i relation till förslaget till nationell biblioteksstrategi.  

 

Kultur- och fritidsnämndens förslag 2018-10-25:  
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta biblioteksplan 

för Östhammars kommun 2019-2022 med redaktionella ändringar. (Bilaga 3) 

 

Arbetsutskottets förslag 
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3 Dnr KS-2018-807 Dpl 901 

 

Glokala Sverige – ett Agenda 2030-projekt 

 

Handling  
 

Bakgrund/ingress 

Glokala Sverige är en kommunikationssatsning för att stötta, stimulera och 

engagera kommuner, landsting och regioner i arbetet med Agenda 2030 och de 

globala målen för hållbar utveckling. Projektet är ett samarbete mellan Svenska 

FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som pågår under 

tre år och finansieras av Sida. Nu öppnas upp för nya ansökningar inför 2019. 

Deltagandet i projektet gäller till och med december 2020. 

 

Syfte 

Projektet styrs av en ledningsgrupp med representanter från FN-förbundet och 

SKL. De som arbetar med att utveckla och genomföra projektets aktiviteter 

består av en projektgrupp på FN-förbundet. Projektgruppen utbildar tjänste-

personer och politiker och utvecklar kommunikationsmaterial, metodmaterial 

och webbutbildningar. De stöttar också det lokala civilsamhällets engagemang 

för Agenda 2030 genom stöd till FN-föreningar och andra föreningar runt om i 

Sverige. 

 

En stor del av det material som produceras görs tillgängligt för alla på 

www.fn.se/glokalasverige , men de kommuner, landsting och regioner som 

önskar ett djupare stöd i sitt arbete med Agenda 2030 kan ansöka om att bli 

deltagare i projektet. Projektägarna (FN-förbundet och SKL) står för 

kostnaderna. Kommunen bidrar med tid, ert engagemang och eventuella resor 

och logi. 

 

Ansökningsperioden inför 2019 pågår mellan 2018-09-25 och 2018-12-01. I 

januari får de kommuner, landsting och regioner som antagits till projektet 

besked om medverkan och det sker en gemensam planering över när under året 

utbildningsinsatserna kommer att ske. Hösten 2019 kommer man att kunna 

ansöka om deltagande inför 2020. 

 

Ett av Östhammars kommuns inriktningsmål är En hållbar kommun, och vi 

arbetar redan idag med flera aspekter av hållbarhetsfrågorna. Det finns en tydlig 

koppling till Agenda 2030-målen. Ett deltagande i Glokala Sverige kan ge 

kostnadsfria utbildningar för politiker och tjänstemän samt samarbeten med 

andra kommuner i hållbarhetsfrågor. Det krävs dock en insats från deltagande 

kommuner i form av tid, engagemang och vissa mindre kringkostnader. En 

avvägning behöver göras om kommunen vill anmäla sitt intresse till projektet att 

bli pilotkommun eller ej. 

 

Eventuell anmälan görs via www.fn.se/glokalasverige senast 2018-12-01. 

 

http://www.fn.se/glokalasverige
http://www.fn.se/glokalasverige
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Föreligger tjänsteskrivelse med diskussionsunderlag daterat 2018-11-14 samt 

information om projektet.  

 

Miljösakkunnig Camilla Andersson föredrar ärendet.  

 

Arbetsutskottets beslut 
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4 Dnr KS-2018-809 Dpl 351 

 

Ställningstagande för åtgärdsvalsstudie för väg 76 
(remissinstansens dnr) 

 

Handling  
 

Trafikverket har genomfört en åtgärdsvalsstudie för väg 76 från Gävle till 

Norrtälje, se föreliggande åtgärdsvalsstudie. Arbetet avslutades hos Trafikverket 

i december 2016 men åtgärdsförslagen är i dagsläget inte förankrade utanför 

Trafikverket.  

 

Region Uppsala har, baserat på åtgärdsvalsstudien och i samarbete med 

Älvkarlebys, Tierps och Östhammars kommun, tagit fram ett förslag till 

ställningstagande för fortsatt hantering av de i åtgärdsvalsstudien 

rekommenderade åtgärdsförslagen, se föreliggande handling Ställningstagandet 

gällande forsatt hantering av rekommenderade åtgärdsförslagen från 

åtgärdsvalsstudie för väg 76 (Roslagsstråket). Förslaget är framtaget på 

tjänstepersonsnivå men kommer att hanteras politiskt av samtliga parter.  

 

De åtgärdsförslag som är inom Östhammars kommun är: 

 utreda trafiksäkerheten vid Snesslinge skola och cykelbarheten till och 

från skolan 

 utreda passagen över väg 76/väg 288 (Börstilskorset) för oskyddade 

trafikanter 

 utöka vägplanen för väg 288 med en gång- och cykelväg mellan 

Börstilskorset till Energivägen 

 utreda hur cykelbarheten kan öka mellan Norrskedika och Östhammar 

 utreda möjligheten att öka skyddet för dricksvattentäkterna längs väg 76 

 

Längs hela sträckan föreslås även sidoområdesåtgärder, en hållplatsinventering 

och att utreda möjligheten för mer viltstängsel.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen ställer sig bakom 

Ställningstagandet gällande forsatt hantering av rekommenderade 

åtgärdsförslagen från åtgärdsvalsstudie för väg 76 (Roslagsstråket).  

 

Arbetsutskottets förslag 
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5 Dnr KS-2017-677 Dpl 001 

 

Slutförvarsorganisation för Östhammars kommun 

 

Handling  

 

På uppdrag av kommunstyrelsen (KS § 175/2017) har det under 2017-2018 

gjorts en översyn av delar av kommunens organisation. En del av det uppdraget 

kvarstår – hur framtida frågor kring kärnteknisk verksamhet ska omhändertas i 

organisationen.  

 

I Östhammars kommun har det sedan 1995 funnits en organisation vars huvud-

sakliga uppdrag varit att följa utvecklingen av slutförvar för använt kärnbränsle 

och att bevaka kommunens intresse. Organisationen och dess uppdrag har 

förändrats under åren beroende på var i processen man befunnit sig.  

 

Sedan 2009 har organisationen i huvudsak haft den utformning den har idag med 

två granskningsgrupper, MKB-gruppen och Säkerhetsgruppen, en 

Referensgrupp och ett Villkorsråd. Detta framgår i protokollsutdrag från 

kommunfullmäktige § 117/2015 med beslut om slutförvarsorganisation 2016-

2018 samt bilaga till beslutet. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett Strategienheten i uppdrag (KSAU 

§ 244/2018) att ta fram flera förslag på hur Östhammars kommuns slutförvars-

organisation ska se ut framöver: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger Strategienheten i uppdrag att ta fram flera 

förslag på ny organisation för att säkerställa uppdraget med följande inriktning 

utifrån diskussioner förda på arbetsutskottet: 

 Fullmäktiges presidium ska vara referensgruppens arbetsutskott 

Förslaget ska presenteras på arbetsutskottet 2018-11-20. 

 

Strategienheten har tagit fram tre förslag som presenteras i föreliggande 

underlag daterat 2018-11-14.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att anta 

Strategienhetens förslag X på ny slutförvarsorganisation.  
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6 Dnr KS-2017-677 Dpl 001 

 

Förlängning av organisation och mandatperiod för slutförvarsorganisationen 

 

Handling, se handlingar till ärende 5  
 

På uppdrag av kommunstyrelsen (KS § 175/2017) har det under 2017-2018 

gjorts en översyn av delar av kommunens organisation. En del av det uppdraget 

kvarstår – hur framtida frågor kring kärnteknisk verksamhet ska omhändertas i 

organisationen.  

 

I Östhammars kommun har det sedan 1995 funnits en organisation vars 

huvudsakliga uppdrag varit att följa utvecklingen av slutförvar för använt 

kärnbränsle och att bevaka kommunens intresse. Organisationen och dess 

uppdrag har förändrats under åren beroende på var i processen man befunnit sig.  

 

Sedan 2009 har organisationen i huvudsak haft den utformning den har idag med 

två granskningsgrupper, MKB-gruppen och Säkerhetsgruppen, en 

Referensgrupp och ett villkorsråd. Detta framgår i protokollsutdrag från 

kommunfullmäktige § 117/2015 med beslut om slutförvarsorganisation 2016-

2018 samt bilaga till beslutet. Nuvarande organisation och mandatperiod för de 

förtroendevalda i organisationen är beslutad för 2016-2018.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett Strategienheten i uppdrag (KSAU 

§ 244/2018) att ta fram underlag för förlängning av nuvarande organisation och 

mandatperiod för de förtroendevalda i organisationen. Kommunfullmäktiges 

presidium föreslås dock ersätta Referensgruppens arbetsutskott. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att 

förlänga nuvarande organisation och mandatperiod för de förtroendevalda i 

organisationen till 2019-03-31 med undantag av Referensgruppens arbetsutskott. 

Kommunfullmäktiges presidium föreslås ersätta Referensgruppens arbetsutskott 

från 2019-01-01.  
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7 Dnr KS-2018-786 Dpl 901 

 

Avveckling av Östhammars industrifastigheter AB och Östhammar vård och 

omsorg AB 

 

Bakgrund 

Koncernen Östhammars kommun består förutom av kommunen av ett antal 

dotterbolag. De bolag som ingår i koncernen Östhammars kommun förutom 

kommunen är: 

 

Bolag orgnummer 

Stiftelsen Östhammarshem 814400-3111 

Hargs hamn AB 556300-6625 

Östhammar vatten AB 559099-4447 

Dannemora gruvfastighet AB 556387-4824 

Östhammars industrifastigheter AB 556087-4090 

Östhammar vård och omsorg AB 556019-7278 

 

I Östhammars industrifastigheter AB samt Östhammar vård och omsorg AB 

bedrivs ingen verksamhet. Bolagen saknar anställda och det sker inga 

ekonomiskatransaktioner i bolagen. Inga styrelsemöten har hållits på flera år. 

 

Trots att bolagen inte bedriver någon verksamhet kräver de en del arbete och ger 

upphov till en del kostnader. Varje år ska det upprättas en årsredovisning för 

bolagen som ska revideras och lämnas in till Bolagsverket. Bolagen är också 

skyldiga att lämna en inkomstdeklaration varje år. Revision av bolagen kostar 

någonstans mellan femton till tjugofemtusen kronor per bolag och år. 

 

Saken 

Då bolagen existerar men ingen verksamhet bedrivits på flera år bör det 

övervägas om det finns någon anledning med att behålla bolagen. Att hålla igång 

ett bolag för att någon gång i framtiden kunna starta en ny verksamhet i bolaget 

är inget som enkom motiverar deras fortlevnad. I samband med att Östhammar 

vatten startades fördes en diskussion med Gästrike vatten om Östhammars 

industrifastigheter skulle ombildas till Östhammar vatten men Gästrike vatten 

avrådde från detta. Orsak var bland annat att man måste ändra bolagsordning och 

se till att det egna kapitalet enbart bestod av ursprungligt aktiekapital. 

 

Om Östhammars kommun i framtiden ser behov att bedriva verksamhet i 

bolagsform är det enklare att köpa en tomt bolag än att starta upp verksamhet i 

någon av de vilande bolagen. Det är enkelt att göra och som köpare får man 

hjälp med allt det praktiska och man köper ett ”rent” bolag som bara består av 

aktiekapitalet  
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Avveckling 

Att avveckla bolagen kan göras på två sätt antingen genom att likvidera dem 

eller genom att sälja dem. 

 

Likvidera innebär att man avslutar bolagen hos berörda myndigheter och delar ut 

tillgångarna till ägaren, Östhammars kommun. En likvidation påminner om en 

konkurs med den stora skillnaden att det är ägaren själv som väljer att avsluta 

bolaget under ordnade former och inte fordringsägarna. Likvideringen av 

bolagen sköts med hjälp av en likvidator som utses av bolagsverket. En 

likvidationsprocess är en komplicerad process som tar lång tid. 

 

Den andra varianten att avveckla är att sälja företagen. Det görs genom att sälja 

dem i befintligt skick till företag som har som affärsidé att köpa och lägga ner 

företag. Det köpande företaget ombersörjer nedläggning och avvekling av 

bolagen. 

 

Båda alternativen medför en kostnad för Östhammars kommun. Som exempel 

har Östhammar vård och omsorg AB ett aktiekapital på 600 000 kr. Ett förväntat 

pris på bolaget är runt 575 000 kr. Kostnaden att sälja bolaget blir 

mellanskillnaden mellan eget kapital och köpeskilling, 25 000 kr. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att avveckla Östhammars industrifastigheter AB org nr 556087-4090 genom 

försäljning till ett bolag som omgående likviderar bolaget. 

Att avveckla Östhammar vård och omsorg AB org nr 556019-7278 genom 

försäljning till ett bolag som omgående likviderar bolaget. 

 

Arbetsutskottets förslag 
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8 Dnr KS-2018-781 Dpl 003 

 

Riktlinje för ersättningar till förtroendevalda, beslut 

 

Handling  
 

Det dokument som antagits av fullmäktige för att reglera olika former av 

ersättningar till kommunens förtroendevalda är under översyn, utifrån olika 

ändringsbehov som identifierats av nämnder, förtroendevalda och tjänstemän.  

 

Kommunfullmäktiges presidium har tagit del av en redovisning av förslaget och 

godkänt det inför behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott.  

 

Administrativ chef Linn Sunnelid samt lönechef och verksamhetsutvecklare 

Yvonne Johnson föredrar ärendet.  

 

Arbetsutskottets beslut 2018-11-06 

 

Lednings- och verksamhetsstöd får i uppdrag att presentera ett underlag för 

jämförelse av fast arvode och arvoden för sammanträden och ersättningar för 

förlorad arbetsförtjänst. Ärendet återupptas på arbetsutskottet 2018-11-20.  

_____ 

 

Arbetsutskottets förslag 
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9 Dnr KS-2018-785 Dpl 045 

 

Förnyande av Östhammars kommuns borgensåtagande som medlem i 

Kommuninvest 

 

Östhammar kommun är medlem i Kommuninvest. Kommuninvest är en 

ekonomisk förening som har till uppgift att låna upp pengar för sina medlemars 

räkning. Omkring 90 procent av svenska kommuner och landsting är 

medlemmar i Kommuninvest vilket innebär att ett stor andel av svenska 

kommuners upplåning hanteras genom Kommuninvest. Som medlem i 

Kommuninvest ansvarar varje medlem solidariskt för Kommuninvest åtaganden. 

Medlemmen garanterarar både upplånade och utlånade pengar till långivare och 

låntagare. 

 

Enskilda medlemmars, kommuners, ansvar för Kommuninvest åtaganden beror 

medlemmens andel i föreningen. För Östhammars del innebär det knappt 0,4 % 

av Kommuninvests tillgångar och skulder. I pengar betyder det att Östhammar 

garanterar långivare ett belopp på 1,1 miljarder kronor. Som säkerhet för detta 

åtagande har Östhammar motsvarande andel av Kommuninvest tillgångar. 

Östhammars medlemskap i Kommuninvest och åtaganden enligt ovan reglerars i 

tre avtal:  

 Borgensåtagandavtal. Ett avtal där Östhammar garanterar långivarnas 

pengar 

 Regressavtal. Ett avtal som regelerar fördelningen mellan Östhammar 

och övriga medlemmars borgensåtagande gentemot Kommuninvest. 

 Ett avtal för Kommuninvest derivat. Derivat används för att bestämma 

framtida värden på värdepapper såsom obligationer och aktier. 

 

Medlemmarnas borgensförbindelser utgör fundamentet för Kommuninvests 

verksamhet. Utan medlemmarnas borgensåtaganden skulle Kommuninvest 

varken kunna låna upp eller låna ut pengar. Ett borgensåtagande är enligt lag 

giltigt i tio år från tidpunkten då åtagandet ingicks. Det innebär att Östhammars 

borgensåtagande gentemot Kommuninvest snart går ut och måste förnyas. 

 

Östhammars kommun måste innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut 

fatta beslut i kommunfullmäktige som bekräftar att kommunens 

borgensåtagande gentemot Kommuninvest alltjämt gäller. 

 

Regressavtalet och Derivatavtalet med Kommuninvest slöts något år efter att 

borgensåtagandet ingicks varför även dessas giltighet måste bekräftas i en nära 

framtid. För att underlätta förfarandet rekommenderar Kommuninvest 

medlemmarna att samtidigt besluta att också Regressavtalet och Derivatavtalet 

är gällande även om det som i Östhammars fall ännu inte behöver förnyas. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 

Att ingången borgensförbindelse av den 25 juni 2009 (”Borgensförbindelsen”), 
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vari Östhammars kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen 

skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (”Kommuninvest”) förpliktelser, 

alltjämt gäller. 

Att Kommuninvest äger rätt att företräda Östhammars kommun genom att företa 

samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 

Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande 

borgenärer. 

Att ingånget regressavtal undertecknat av Östhammars kommun den 

24november 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests 

medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa 

anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 

Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.  

 

Att garantiavtal undertecknat av Östhammars kommun den 18 oktober 2011, 

vari Östhammars kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 

avseende derivat regleras, alltjämt gäller 

 

Att kommunalråd Jacob Spangenberg, kommunalråd Margareta Widén-

Berggren, kommunalråd Pär- Olov Olsson två i föreningen för Östhammars 

kommun räkning får underteckna nödvändiga dokument som krävs för att 

fullgöra Östhammars kommuns åtaganden gentemot Kommuninvest. 

 

Arbetsutskottets förslag 
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10 Dnr KS-2018-783 Dpl 993 

 

Yttrande gällande ansökan från RSMH – Vallonerna om bidrag för 2019 

 

Handling  

 

Föreningen RSMH – Vallonerna i Gimo har ansökt om verksamhetsbidrag för 

2019 om 200 000 kr samt om bidrag för att finansiera lokalhyra inklusive el och 

värme för 80 000 kr. Föreningen har till ansökan bilagt preliminär budget och 

verksamhetsplan för 2019, resultat- och balansräkning för 2017 samt 

verksamhets- och revisionsberättelse för 2017. 

 

Bakgrund 

För verksamhetsåret 2018 beviljades RSMH 93 000 kr i verksamhetsbidrag, 

vilket belastade KS:s oförutsedda kostnader, samt 63 000 kronor i bidrag för 

hyra inklusive el, vilket belastade Enheten för arbete och sysselsättning. 

 

Förslag till beslut 

Med hänsyn till det ytterst anstränga ekonomiska läget för Östhammars kommun 

inför 2019 baseras förslag till beslut på nivån av tidigare erhållna bidrag med 

samma uppräkning som kommunledningsförvaltningens verksamheter föreslås 

erhålla.  

 

Förslag till kommunstyrelsen är att bevilja föreningen RSMH Vallonerna bidrag 

om sammanlagt 158 000 kronor för verksamhetsåret 2019 som fördelat på: 

 

 94 000 kronor för driftskostnader, som ska belastar ansvarskod 114300 

 64 000 kronor för hyra inkl. el och värme, som ska belasta ansvarskod 

142300 

 

Arbetsutskottets förslag 

 

 

 

 

  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2018-11-15 16 (24) 

 

  

 

11 Dnr KS-2018-126 Dpl 041 

 

Driftsbudget 2019, flerårsplan 2020-2022, samt investeringsbudget 

 

Handling 

 

Ekonom Gunilla Jansson föredrar ärendet och redogör för skatter, bidrag, budget 

2019, flerårsplan 2020-2022 och investeringsbudget 2018-2022. 

 

Arbetsutskottets beslut 2018-03-06 

 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

En inriktningsram lämnas inför arbetsutskottets sammanträde 2018-03-20. 

_____ 

 

Kommundirektör Peter Nyberg föredrar ärendet. 

 

Arbetsutskottets beslut 2018-03-20 

 

Föreliggande inriktningsram antas som preliminär budget 2019. (Bilaga 1). 

_____ 

 

Ekonom Gunilla Jansson och kommundirektör Peter Nyberg föredrar ärendet. 

Ekonomer Fredrik Borgelin och Mattias Nilsson deltar. 

 

I ärendet yttrar sig Cecilia Bernsten (C) och Lennart Owenius (M). 

 

Kommunstyrelsens beslut 2018-04-17 

 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 

_____ 

 

Information om budgetförutsättningar inför 2019.  

 

Ekonom Gunilla Jansson, ekonomichef Tony Wahlberg och administrativ chef 

Linn Sunnelid föredrar ärendet.  

 

Arbetsutskottets beslut 

 

Arbetsutskottet tar del av informationen. Ärendet återupptas på arbetsutskottets 

sammanträde 2018-10-02.  

_____ 
 

Genomgång av budgetförutsättningar inför 2019 och för flerårsplan 2020-2022.  

 

Ekonom Gunilla Jansson, kommundirektör Peter Nyberg, ekonomichef Tony 

Wahlberg och administrativ chef Linn Sunnelid föredrar ärendet.  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2018-11-15 17 (24) 

 

  

 

 

Arbetsutskottets beslut 2018-10-02 

 

Arbetsutskottet tar del av informationen.  

_____ 

 

Ekonom Gunilla Jansson föredrar ärendet.  

 

Arbetsutskottets beslut 2018-11-06 

 

Ärendet återupptas på arbetsutskottets sammanträde 2018-11-20. 

_____ 

 

Arbetsutskottets förslag 

 

 

 

 

 

  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2018-11-15 18 (24) 

 

  

 

12 Dnr KS-2017-797 Dpl 263 

 Dnr SN-2017-67 Dpl 263 

 

Nya platser på särskilt boende för äldre, beslut 

 

Handling  

 

Socialförvaltningen har av socialnämnden fått i uppdrag att starta processen för 

att bygga ut Tallparksgården. I processen ingår en prognos av boendeplatsbehov, 

översyn av processen inflytt på särskilt boende samt plan för att lösa boendet för 

de som bor inom fastigheten och berörs under byggtiden. 

 

Socialnämndens beslut 2017-09-27 

 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att 

 

 Tillföra nya boendeplatser för äldre i särskilt boende. Detta föreslås ske 

genom en utökning av boendeplatser på Tallparksgården i Öregrund till 

maximalt 60 platser. 

 

 Utöka socialnämndens rambudget med cirka 13 miljoner kronor 

(halvårseffekt) för drift av verksamheten från och med 2020 i den takt 

den nya verksamheten tas i anspråk. 

 

 Anslå medel till projektkostnader på 5,3 miljoner kronor. 

 

Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet. 

 

Arbetsutskottets förslag 2017-10-18 

 

Kommunstyrelsen beslutar att 

 

 Tillföra nya boendeplatser för äldre i särskilt boende. Detta föreslås ske 

genom en utökning av boendeplatser på Tallparksgården i Öregrund till 

maximalt 60 platser. 

 

 Utöka socialnämndens rambudget med cirka 13 miljoner kronor 

(halvårseffekt) för drift av verksamheten från och med 2020 i den takt 

den nya verksamheten tas i anspråk. 

 

 Anslå medel till projektkostnader på 5,3 miljoner kronor. 

 

En utökning i socialnämndens rambudget samt anslag till projektkostnader 

arbetas in i budget 2018, plan 2019-21. 

_____ 

 

  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2018-11-15 19 (24) 

 

  

 

Kommunstyrelsens beslut 2017-10-31 

 

Kommunstyrelsen beslutar att 

 

 Tillföra nya boendeplatser för äldre i särskilt boende. Detta föreslås ske 

genom en utökning av boendeplatser på Tallparksgården i Öregrund till 

maximalt 60 platser. 

 

 Utöka socialnämndens rambudget med cirka 13 miljoner kronor 

(halvårseffekt) för drift av verksamheten från och med 2020 i den takt 

den nya verksamheten tas i anspråk. 

 

 Anslå medel till projektkostnader på 5,3 miljoner kronor. 

 

En utökning i socialnämndens rambudget samt anslag till projektkostnader 

arbetas in i budget 2018 och flerårsplan 2019-21. 

_____ 

 

Representanter från socialförvaltningen, tekniska förvaltningen, 

Östhammarshem och anlitad konsultfirma har arbetat med ärendet. Ett underlag 

med tre olika förslag på hur byggnaden kan utformas, ekonomi och demografi 

har presenterats för socialnämnden.  

 

Socialnämndens beslut 2018-04-25 

 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att 

 Kommunen går vidare i processen med förslag två i underlaget. 

 Socialnämnden tillförsäkras en ramutökning som täcker kostnaderna för 

driften.  

_____ 

 

Redovisas olika aspekter av att utöka antalet boendeplatser i Öregrund. 

Diskussion om bland annat personalförsörjning, organisation och kostnader. 

 

Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.  

 

Arbetsutskottets förslag 2018-05-15 

 

Ärendet återupptas på arbetsutskottets sammanträde 2018-05-29.  

_____ 

 

I samband med kommunstyrelsens beslut i september, om besparingar och 

restriktioner under budetåret 2018, gavs även ett uppdrag att se över beslutade 

och planerade investeringar. Ett av de objekt som ses över är nybyggnationen av 

ett nytt boende i Öregrund. 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2018-11-15 20 (24) 

 

  

 

I föreliggande yttranden, från socialförvaltningen och tekniska förvaltningen, 

redogörs för de alternativ som finns till en nybyggnation i Öregrund. Bägge 

alternativen innebär att dagens boende i Öregrund (Tallparken) blir kvar samt att 

de platser som behövs, ianspråktas i befintliga byggnader, Skärgården 

(Vårdcentrum) eller Solgården. 

 

Det finns goda skäl både till att fortsätta planeringen av ett nytt äldreboende och 

att avsluta detsamma och ianspråkta platser i befintliga byggnader.  

 

För att avsluta planeringen av ett nytt boende och ianspråkta befintliga 

byggnader; 

 

Fördelar 

- Går att bygga ut i steg, innebär att kostnadsökningen faller ut under en 

tolvårsperiod (Ett nytt boende innebär över trettio nya platser 2020/2021) 

- Boendet är i huvudsak anpassade för verksamheten och kan ianspråktas 

redan under 2019 om behovet finns. 

- Boendet är lokaliserat i nära anslutning till korttidsboendet (vår egna 

verksamhet), närvårdsenheten samt Region Uppsalas verksamheter i 

Östhammar. Vår bedömning är att dessa synergier har möjlighet att 

påverka såväl kvalitet som effektivitet. 

- Vår bedömning är att kompetensförsörjningen underlättas om platserna 

byggs ut i Östhammar 

- I ett förändrat behovsläge inom 10-12 kan Östhammars kommun välja 

utbyggnadstakt och lokalisering 

- Såväl Solgården som Skärgården disponeras av Östhammars kommun 

idag. Lokalerna är i huvudsak tomma. 

 

Nackdelar 

- Planeringen av det nya boendet i Öregrund har redan inneburit kostnader 

ca 3,0 mnkr 

- Antalet nya platser i tätorten uteblir 

- Behöver ta fram lokaler för hemtjänsten i Öregrund 

- Befintliga lokaler i Öregrund behöver ses över 

 

Sammanfattningsvis; 

- Att utveckla nya platser i befintliga byggnader i Östhammar minskar 

driftsbudgeten med ca 15 mnkr/år under de två kommande 

mandatperioderna 

- Kompetensförsörjningen underlättas 

- Skärgården (Vårdcentrum) är det alternativ som vi bedömer har bäst 

förutsättningar att möta behoven av god omvårdnads- och boendemiljö, 

personalens förutsättningar att ge en god vård och omsorg samt att 

kostnadseffektivt utveckla fler platser. 

 

  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2018-11-15 21 (24) 

 

  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen upphäver beslutet 

(Kommunstyrelsen i april 2018) om att bygga ut fler nya platser i en 

nybyggnation i Öregrund. Förvaltningen föreslår vidare att utvecklingen av nya 

platser sker vid Skärgården (Vårdcentrum) i Östhammar. 

 

Arbetsutskottets förslag 

 

  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2018-11-15 22 (24) 

 

  

 

13 Dnr KS-2018-820 Dpl 003 

 

Reglemente för kommunstyrelsen, antagande 

 

Handling  

Nu gällande reglementen finns via kommunens webbplats 

 

Följande ändringar föreslås i reglementet:  

 Tekniskt utskott avvecklas. Därför tas § 31 bort och ”trafikuppgifter som 

avses i 1§ Lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor” tas bort 

under § 9, övrig verksamhet som kommunstyrelsen har hand om.  

 Paragrafer gällande närvarorätt och insynsplats har lagts till.  

 Krisberedskapsfrågorna har kompletterats med att kommunstyrelsen 

även leder och samordnar säkerhetsskyddsfrågorna (§ 2) och ”Kommun-

styrelsen leder och ansvarar för verksamhet inom Säkerhetsskyddslagen 

(2018:585)” (§ 8). 

 Enligt kommunens krishanteringsplan ska kommunstyrelsens arbets-

utskott utgöra krisledningsnämnd. Detta har förts in i kommunstyrelsens 

reglemente genom att en egen paragraf gällande krisledningsnämnd har 

lagts till i förslaget.  

 I och med bildandet av gemensam it-nämnd lyfts it-verksamhet bort från 

§ 9, övrig verksamhet som kommunstyrelsen har hand om. 

 Alla paragrafer numreras om för att korrigera utifrån ovanstående 

ändringar.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för 

kommunstyrelsen.  

 

Arbetsutskottets förslag 

 

  

http://www.osthammar.se/sv/dokument/reglementen/?category=0&organization=0&offset=0&sortorder=changeddescending


 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2018-11-15 23 (24) 

 

  

 

14 Dnr KS-2018-808 Dpl 003 

 

Reglementen för barn- och utbildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, 

kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden, antagande 

 

Handling, nu gällande reglementen finns via kommunens webbplats 

 

I nuvarande reglementen för nämnderna finns följande formuleringar, eller 

motsvarande formuleringar med samma innebörd: 
”Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i 

en del av sammanträdet, fullgör den ledamot som varit ledamot i nämnden längst tid 

ordförandens uppgifter.” 
 

Den politiska majoriteten avser att införa förste och andre vice ordförande i 

nämnderna. Det gör att formuleringarna i reglementena för nämnderna föreslås 

bli:  
”Om varken ordförande, förste vice ordförande eller andre vice ordförande kan delta 

i ett helt sammanträde eller i en del av sammanträdet, fullgör den ledamot som varit 

ledamot i nämnden längst tid ordförandens uppgifter.” 

 

Den politiska majoriteten har föreslagit att tekniskt utskott avvecklas och att 

bygg- och miljönämnden ska få ansvar för vissa trafikuppgifter. Därför ska 

följande läggas till under § 1 i reglementet:  

 trafikuppgifter som avses i 1§ Lag (1978:234) om nämnder för vissa 

trafikfrågor 

En ny paragraf läggs till (§ 26 Trafikuppgifter) med följande bestämmelse:  

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott fullgör de trafikuppgifter som avses i 1 

§ Lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderade reglementen 

för barn- och utbildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, kultur- och 

fritidsnämnden samt socialnämnden.  

 

Arbetsutskottets förslag 

  

http://www.osthammar.se/sv/dokument/reglementen/?category=0&organization=0&offset=0&sortorder=changeddescending


 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2018-11-15 24 (24) 

 

  

 

15 Dnr KS-2018- Dpl  

 

Revidering av renhållningstaxa 2019 

 

Handling publiceras i arbetsrummet under fredagen 

 


