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    Dnr KS-2019-17 

1. Information  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott och tjänstemän informerar. 
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    Dnr KS-2019-434 

2. Diskussion utifrån information från Kommuninvest  

Förslag till beslut 
 

Ärendebeskrivning 
Kommuninvest informerade vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-25, § 182. Fortsatt 

diskussion utifrån den information som lämnades.  

Beslutsunderlag 
Presentation från 2019-06-25 

Ärendets behandling 
Kommuninvest informerade vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-25, § 182. 
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    Dnr KS-2019-17 

3. Information från tekniska förvaltningen  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Information från tekniska förvaltningen. För varje enhet informeras kort om:  

− problem  

− positiva händelser 

− större områden som kommer lyftas som egna ärenden 

− stora investeringsobjekt  

− pågående processer  

− ändamålsenlig organisation 

− större upphandlingar  

− saker som medborgarna lyfter 

− status på befintliga fastigheter och underhåll  
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    Dnr KS-2019-17 

4. Information från mark- och exploateringsgruppen  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Information från mark- och exploateringsgruppen (MEX-gruppen) om: 

− prioriteringar som MEX-gruppen arbetar med, avstämning gentemot politiken 

− läget inom bostadsektorn samt inom industri, kontor och handel nedbrutet på ort  

− planberedskapsarbetet  

− större infrastrukturgrepp som kommunen bör ta i framtiden och som helst ska kunna 

räknas hem i framtida exploateringar 

− förfrågningar från företag, vad som når MEX-gruppen och politiken 

− diskussion om vissa strategier, t.ex. kring etablering och exploatering samt strategiska 

förvärv 

− omvärldsspaning 

− vattenfrågor, där Gästrike Vattens tjänstemän kommer delta på informationsärendet 

vid behov 

Beslutsunderlag 
Informationsbrev projektet 100 Uppåt - juni 2019 TRV 
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    Dnr KS-2019-457 

5. Yttrande gällande Heby kommuns bostadsförsörjningsprogram  

Förslag till beslut 
Östhammars kommun yttrar sig om bostadsförsörjningsprogrammet enligt 

samhällsbyggnadsförvaltningens förslag nedan. 

Ärendebeskrivning 
Heby kommun arbetar med ett bostadsförsörjningsprogram som nu är på samråd. Under 

samrådstiden efterfrågas synpunkter på förslaget från bland annat Östhammars kommun. 

Synpunkter har tagits fram av Östhammars kommuns samhällsbyggnadsförvaltning och är 

sammanställda i detta yttrande. 

Yttrande 

• Östhammars kommun anser att det är positivt att Heby arbetar med att förbättra 

bostadsbristen. Detta är ett gemensamt problem för hela länet och det är bra om många 

aktörer, såväl privata som offentliga, gör insatser. Bostadsförsörjningsprogram som 

utgår från och utreder efterfrågan på bostadsmarknaden är viktiga för programmens 

förankring i verkligheten. 

• Hyresgarantier – oklart om Heby ska erbjuda detta från och med i år eller om 

möjligheten att erbjuda hyresgarantier ska undersökas i år. 

• Bostadsbehovet i Heby kommun antas vara ungefär 60 nya bostäder varje år. Under en 

text om Hebygårdar anges siffran tillsammans med ett påstående om bolagets vilja att 

öka nyproduktionen. Ska detta tolkas som att Heby kommun har som strategi/vilja att 

hela bostadsbehovet tillgodoses av Hebygårdar? Bostadsbehovet borde tillgodoses på 

ett sätt som är förenligt med efterfrågan på olika upplåtelseformer, boendeformer 

(lägenheter/radhus/småhus) och hushållsstorlekar. 

• Viktigt och bra med informationen om hur bostadsförhållandena skiljer sig mellan 

kön. Utmanande, men viktigt, att konstatera detta och försöka se över hur planeringen 

kan påverka detta. 

Allmänna kommentarer 

• På försättsidan står orterna i kommunen längst ner på sidan, men av någon anledning 

står ”Tärnsjö” i ett annat teckensnitt än resten. 

• Ett flertal ord är rödmarkerade som ”autokorrekt”. 
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• På sida 16 om RUS innehåller meningen om år 2050 ett syftningsfel. Befolkningen 

borde öka med mellan 123 000 till 173 000 invånare till år 2050, istället för att 

befolkningen ökar så mycket bara under året 2050. 

Beslutsunderlag 
Bostadsförsörjningsprogrammet  

Beslutet skickas till 

− Heby kommun: information@heby.se  

− Samhällsbyggnadsförvaltningen  
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    Dnr KS-2019-520 

6. Projektplan för revidering av översiktsplan 2016  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar projektplanen och ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 

genomföra revideringen i enlighet med projektplanen. 

Ärendebeskrivning 
Enligt tidsplanen för översiktsplanearbetet som antogs i början på 2019, och i enlighet med 

aktualitetsförklaring 2019 som antogs i juni 2019, ska kommunen börja revidera översiktsplan 

2016 nu under hösten 2019. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en projektplan och 

föreslår att revideringarna som görs i översiktsplanen följer denna projektplan. 

Beslutsunderlag 
Projektplan för revidering av översiktsplan 2016 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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    Dnr KS-2019-468 

7.  Samråd om förslag till detaljplan för del av fastigheten 
Österbybruk 8:1 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  

Ärendebeskrivning 
Förslag till detaljplan för del av fastigheten Österbybruk 8:1 är på samråd 1 juli - 11 augusti 

2019. 

Planförslaget omfattar ca 1700 kvm mark. Planområdet är beläget i Österbybruks centrum och 

gränsar till torget. Planens syfte är att göra detaljplanen mer flexibel för att möjliggöra för 

bostäder och handel i hela fastigheten. I ena delen höjs även byggrätten och tillåter två 

våningar istället för en våning i dagsläget. I befintlig plan får endast handelsverksamhet finnas 

i bottenvåningen. Idag står lokalen tom och därför finns en efterfrågan på att möjliggöra för 

bostäder. 

Beslutsunderlag 
http://www.osthammar.se/detaljplaner  

Beslutet skickas till 
Bygg- och miljönämnden 
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    Dnr KS-2018-494 

8.  Samråd om förslag till detaljplan för Nya idrottshallen, del av 
fastigheten Gammelbyn 1:70 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  

Ärendebeskrivning 
Detaljplan för del av fastigheten Gammelbyn 1:70, Nya idrottshallen, Östhammar är på 

samråd mellan 17 juli - 28 augusti 2019. 

Planförslaget omfattar ca 4 hektar mark strax nordväst om Östhammars centrum. Detaljplanen 

syfte är att möjliggöra för en ny idrottshall och se över området som ett idrottscentrum. Inom 

planområdet planeras även för en förskola. Detta innebär att äldre detaljplaner i området 

kommer att uppdateras med en ny detaljplan med en utökad byggrätt 

Beslutsunderlag 
http://www.osthammar.se/detaljplaner  

Beslutet skickas till 
Bygg- och miljönämnden 

  



 

 

 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 

Datum  Sid 
2019-08-15  12 (24) 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 

    Dnr KS-2019-507 

9.  Samråd om förslag till detaljplan för område nordväst om 
Stenfjärden inom fastigheten Snesslinge 12:225 m.fl. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  

Ärendebeskrivning 
Förslag till detaljplan för del av Snesslinge 12:225 är på samråd 17 juli – 28 augusti 2019. 

Planförslaget omfattar ungefär 7 ha mark mellan Stenfjärden och Stenskärsviken i Stenskär ca 

11 km väster om Öregrund. Syftet med planen är att anvisa mark för ny bostadsbebyggelse 

inom ett område i nära anslutning till Stenskärsområdet, som sedan tidigare omfattas av 

detaljplan. Den nu upprättade planen möjliggör 10 nya fastigheter för småhus och området 

kommer att inrymma totalt 12 småhusfastigheter. 

Beslutsunderlag 
http://www.osthammar.se/detaljplaner  

Beslutet skickas till 
Bygg- och miljönämnden 
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    Dnr KS-2019-508 

10.  Samråd om förslag till detaljplan för Snesslinge 12:126 
Östhammars kommun, Uppsala län 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  

Ärendebeskrivning 
Förslag till detaljplan för del av Snesslinge 12:126 är på samråd 17 juli – 28 augusti 2019. 

Planförslaget omfattar ca 5,2 ha mark. Planområdet är beläget i Stenskär ca 11 km väster om 

Öregrund. Planens syfte är att möjliggöra för utveckling av bostäder i området samt reglera 

delar som naturmark. 

Beslutsunderlag 
http://www.osthammar.se/detaljplaner  

Beslutet skickas till 
Bygg- och miljönämnden 
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    Dnr KS-2019-422 

11. Svar på remiss av promemorian Förbättrat genomförande av 
EU-direktivet om energieffektivitet - Individuell mätning av 
värme och tappvarmvatten i befintlig bebyggelse 

Förslag till beslut 
Östhammars kommun avstår från att yttra sig över remissen. 

Ärendebeskrivning 
I promemorian föreslås en ändring i förordningen (2014:348) om energimätning i byggnader. 

Ändringarna föreslås i första hand för att förbättra genomförandet av EU-direktiv om 

energieffektivitet. Förordningen kompletteras med bestämmelser om system för individuell 

mätning och debitering i befintliga byggnader. Krav ställs på den som äger ett flerbostadshus i 

Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län som har en energiprestanda uttryckt som ett 

primärenergital över 180 kWh/m2 och år att installera system för individuell mätning och 

debitering av den energi som används för en lägenhets inomhusklimat. Krav ställs även på 

den som äger ett flerbostadshus i landets övriga län som har ett primärenergital över 200 

kWh/m2 och år att installera system för individuell mätning och debitering av den energi som 

används för en lägenhets inomhusklimat. 

Beslutsunderlag 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-

promemorior/2019/06/forbattrat-genomforande-av-direktivet-om-energieffektivitet/ 

Beslutet skickas till 
Regeringskansliet, i.remissvar@regeringskansliet.se och fredrik.von-

malmborg@regeringskansliet.se Diarienummer I2019/01869/E, ange remissinstansens namn i 

ämnesraden på e-postmeddelandet  
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    Dnr KS-2019-402 

12. Svar på remiss om handlingsprogram för förebyggande 
verksamhet och räddningstjänst från 2020 enligt Lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor från Uppsala Brandförsvar  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande över handlingsprogrammet. 

Ärendebeskrivning 
Uppsala brandförsvar är en gemensam nämnd i Uppsala kommun som ansvarar för 

räddningstjänsten i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner. Räddningsnämnden och 

kommunfullmäktige i respektive kommun beslutar om handlingsprogram enligt lag 

(2003:778) om skydd mot olyckor. Handlingsprogrammet revideras en gång per 

mandatperiod.  

Alla kan drabbas av en brand eller olycka. Räddningsnämndens verksamhet syftar till att 

skapa en trygg och säker miljö för de som bor, verkar och vistas i kommunerna Tierp, 

Uppsala och Östhammar – oavsett kön eller könsuttryck, ålder, sexuell läggning, etnisk 

tillhörighet, funktionsnedsättning, trosuppfattning eller annan omständighet.  

Uppsala brandförsvar är sedan 2012-01-01 en gemensam organisation för kommunerna Tierp, 

Uppsala och Östhammar. Detta handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot 

olyckor är det tredje gemensamma programmet och baseras på en uppdaterad riskanalys för 

de tre kommunerna. Processen att ta fram ett nytt, gemensamt handlingsprogram har skett i 

dialog med medborgare och medarbetare.  

Riskanalysen visar att våra tre medlemskommuner har olika demografiska, geografiska, 

infrastrukturella och socioekonomiska förutsättningar och riskbilden varierar därmed.  

Utifrån den riskbild som presenterats, de nationella målen om ett tillfredsställande och 

likvärdigt skydd mot olyckor och om effektiva räddningsinsatser, förslaget om ett nytt 

nationellt mål för den förebyggande verksamheten samt den politiska viljan som uttryckts i 

räddningsnämndens arbete har fem mål formulerats för verksamheten från 2020.  

Mål 1 – Den enskilde har förmåga och vilja att ta ansvar för sitt brandskydd  

Mål 2 – Riskgrupper har ett bra brandskydd  
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Mål 3 – Samhället byggs hållbart avseende brandskydd och riskhänsyn  

Mål 4 – Räddningstjänsten har stark förebyggande och operativ förmåga med 

kompetens och teknik som är anpassad utifrån riskbilden  

Mål 5 – Räddningstjänsten har en god förmåga att verka vid kriser, höjd beredskap och 

krig  

Ett handlingsprogram ska enligt lagen redovisa förmåga och resurser; inte bara så som det ser 

ut idag utan även vad man avser skaffa. Då både förmåga och resurser är sådana som 

utvecklas kontinuerligt är både förmågor och resurser inte så detaljerade utan beskrivna på ett 

mer övergripande plan. 

Kommunstyrelsen har beviljats förlängd remisstid till 2019-09-09. 

Beslutsunderlag 

− Handlingsprogrammet samt missiv 

− Yttrande, förslag från beredskapssamordnare  

Beslutet skickas till 

− Uppsala brandförsvar brandforsvaret@uppsala.se 

− Beredskapssamordnare Malin Hübinette 
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    Dnr KS-2019-523 

13. Avtal med Region Uppsala (UL) gällande skolskjutstrafik  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner det förslag till avtal som 

föreligger med följande tillägg och kommentarer, att införas i avtalet. 

− Östhammars kommun anser att linje 835 ska vara en stomlinje/ingå ordinarie 

linjetrafik, där UL står hela produktionskostnaden och Östhammars kommun betalar 

busskort för de elever som beviljas skolskjuts. (Denna kan komma att utgå beroende 

på utfall hos UL i närtid.) 

− Östhammars kommun anser att kommunen ska stå en lägre andel av 

produktionskostnaden på linjerna 851, 852, 853, 854 och 856 än vad av UL föreslår. 

− Kommunstyrelsen beslutar vilka av linjerna, de linjer som kommunen står 

produktionskostnaden för, som ska köras kommande år (vid ett fåtal elever kan taxi 

komma att sättas in istället för buss). 

− Barn- och utbildningsnämnden ges utökad budgetram om 5-7 mkr för att täcka den 

ökade skolskjutskostnaden (gör i budgetprocessen 2020). 

Ärendebeskrivning 
UL önskar att Östhammars kommun skriver ett nytt avtal för skolskjutsen i kommunen. 

Östhammars kommun tar över produktionskostnadsansvaret för busslinjerna 411-458 samt del 

av produktionskostnaden på linjerna 835, 851, 852, 853, 854 och 856. Elever åker utan 

kostnad på dessa linjer framöver (om de beviljats skolskjuts).  

För elever som åker övriga linjer samt gymnasieelever betalar kommunen en busskorts-

kostnad, preliminärt 9 000 kr/år för en grundskoleelev och 5 500 kr/år för en gymnasieelev. 

Alla linjer som kommunen tar produktionskostnadsansvar för framöver, ska vara tillgängliga 

även för allmänheten, intäkten av allmänhetens resor kommer att räknas av från kommunens 

kostnad, d.v.s. ju fler resenärer förutom grundskolelever som åker dessa linjer desto lägre blir 

kommunens kostnad. Merkostnaden för det nya avtalet beräknas bli 5-7 mkr. 

Beslutsunderlag 

− Samarbetsavtal rörande skolresor 
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− Avtal rörande skolresor, Bilaga 1 – Östhammars kommun (ny version av denna bilaga 

kommer att redovisas innan KSAU) 

− Samverkansavtal Skolresor, Bilaga 2: Definitioner 

Beslutet skickas till 

− Region Uppsala, Stefan.adolfsson@regionuppsala.se 

− Chefsstrateg Marie Berggren 

− Ekonom barn- och utbildningsförvaltningen Sara Ersund 

− Verksamhetscontroller barn- och utbildningsförvaltningen Elisabeth Lindqvist  
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    Dnr KS-2019-120 

14. Kurser och konferenser 

Förslag till beslut 
 

Beslutsunderlag 
Region Uppsala bjuder in till en kunskaps- och inspirationsdag om Agenda 2030 och regional 

hållbar utveckling 
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    Dnr KS-2019-479 

15. Information till förtroendevalda om arbetsmiljöansvar och 
arbetsmiljöarbete 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Den 3 september besöker Arbetsmiljöverket kommunstyrelsens sammanträde för att 

informera om förtroendevaldas ansvar inom arbetsmiljöområdet. Även nämndsordföranden 

som inte sitter i KS och HR-chef med flera är inbjudna.  

Skriften Så klarar du arbetsmiljöansvaret (förtroendevaldas arbetsgivarroll i kommuner, 

landsting och regioner) kan fungera som inläsningsmaterial inför Arbetsmiljöverkets besök. 

Den ger en övergripande bild av de förtroendevaldas arbetsmiljöansvar och tar upp frågor om 

hur den som är förtroendevald kan arbeta för en god arbetsmiljö.  

Relaterad information om arbetsmiljöarbete på Östhammars kommun kan också fungera som 

en fördjupning. Exempelvis: 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter: Här framgår vem som har arbetsmiljöansvar, och vem 

som ska göra vad. Steg för steg, hela vägen från Kommunfullmäktige ner till chefer och 

enskilda medarbetare. 

Lokalt samverkansavtal mellan Östhammars kommun och fackliga organisationer: Samverkan 

syftar (bland annat) till att främja hälsa och en god arbetsmiljö. Till exempel genom att 

arbetsmiljö är en del av arbetsplatsträffar (APT) och att parterna ska säkerställa att ett 

systematiskt arbetsmiljöarbete tillämpas. 

Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud: Vår arbetsmiljöutbildning bygger på 

Suntarbetslivs utbildning i arbetsmiljö. Genom att chefer och skyddsombud går samma 

utbildning skapas en gemensam utgångspunkt för ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete i 

samverkan. Förtroendevalda har möjlighet att gå utbildningen, i mån av plats. 

Beslutsunderlag 
Skriften Så klarar du arbetsmiljöarbetet 

Länkar: 
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− Skriften så klarar du arbetsmiljöarbetet på webben 

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-705-3.pdf?issuusl=ignore 

− Information om fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

− https://ines.osthammar.se/chefsstod/fordelning-av-arbetsmiljouppgifter/ 

− Information om Lokalt samverkansavtal mellan Östhammars kommun och fackliga 

organisationer 

− https://ines.osthammar.se/anstallning-och-arbetsmiljo/arbetsmiljo-friskvard-

halsa/samverkan/samverkan/ 

− Information om arbetsmiljöutbildningar 

− https://ines.osthammar.se/chefsstod/program-for-ledarforum-

2019/arbetsmiljoutbildning-del-1-och-del-2-for-chefer-och-skyddsombud/ 
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    Dnr KS-2019-460 

16. Anmälningsärende, certifiering i Vård- och omsorgscollege 
2019-2024 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Östhammars kommun har fått sin återansökan godkänd, vilket innebär att vi är certifierade i 

Vård- och omsorgscollege även 2019-2024.  

Beslutsunderlag 

− Ansökan om återcertifiering Vård- och omsorgscollege Uppsala län 2019 - 2024 

− Östhammars återansökan: Vård- och omsorgscollege 2019-2024 
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    Dnr KS-2019-481 

17.  Anmälningsärende, protokoll från IT-nämnden 2019-06-27 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tar del av protokollet. 

Beslutsunderlag 
IT-nämndens protokoll 2019-06-27 
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    Dnr KS-2019-338  

18.  Anmälningsärende, Uppsala kommuns beslut om avtal om 
samverkan kring kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst och 
avveckling av gemensam nämnd för kunskapsstyrning 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  

Beslutsunderlag 
Beslut från Uppsala kommunfullmäktige 2019-06-12, § 235 

Ärendets behandling 
Östhammars kommuns kommunfullmäktige har fattat motsvarande beslut gällande antagande 

av avtal.  

 


