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    Dnr KS-2019-17 

1. Information från mark- och exploateringsgruppen  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 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 
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    Dnr KS-2019-487 

2. Diskussion om upphandling avseende leverans av el  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger tekniska förvaltningen och upphandlingsenheten i 

uppdrag att: 

−  

−  

Ärendebeskrivning 
Östhammars kommun har idag avtal med Vattenfall AB avseende leverans av el. 

Nuvarande avtal löper ut 2020-12-31 och avsikten är att påbörja ny upphandling under hösten 

2019 med annonsering efter årsskiftet. 

Syftet med ärendet är att tydliggöra vilka politiska avvägningar förvaltningen ska ta hänsyn 

till vid utformningen av upphandlingen.  

Ärendets behandling 
På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2019-08-27, § 209, beslutades: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger tekniska förvaltningen och upphandlingsenheten i 

uppdrag att på arbetsutskottets sammanträde 2019-09-10 redovisa: 

− Om det finns ett avtal via SKL kommentus som Östhammars kommun kan ansluta till 

och vad det då skulle innebära 

− Jämförelse mellan olika upphandlingskriterier avseende miljöaspekter och pris 

Beslutet skickas till 

− Upphandlingschef Inger Modig Lind 

− Chef gatu- och fastighetskontoret Lasse Karlsson 

− Energi- och klimatstrateg Marcus Jacobsson 
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3. Organisationsförändring och namnbyte för Harg och 
Hargshamns utvecklingsgrupp till Hargshamns bygderåd  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Hargshamns bygderåd s namnbyte och organisationsändring. 

Kommunen kommer fortsätta samarbetet med Hargshamns bygderåd utifrån Reglemente för 

Utvecklingsgrupper i Östhammars kommun. 

Ärendebeskrivning 
Harg och Hargshamns utvecklingsgrupp har ansökt om att få ändra organisation och byta 

namn. Organisationsförändringen består av att gruppen blir en fristående arbetsgrupp inom 

Hargshamn Folkets hus organisation med representation i deras styrelse. Gruppen vill byta 

namn till Hargshamns bygderåd.  

Kommunens samarbete med utvecklingsgrupper beskrivs i Reglemente för utvecklings-

grupper i Östhammars kommun. Kommunstyrelsen har i ett tidigare ärende godkänt ett 

namnbyte från utvecklingsgrupp till utvecklingsråd och beslutat om fortsatt samarbete utifrån 

reglementet.  

I sin ansökan anger Harg och Hargshamns utvecklingsgrupp att det nya Hargshamns bygderåd 

ska följa reglementet för utvecklingsgrupper. Kontroll har skett av att den nya samarbets-

partnern Hargshamn Folkets hus är politiskt och religiöst obunden samt att kontaktperson och 

ekonomiansvarig är utsedd.  

Beslutsunderlag 
Ansökan från Harg och Hargshamns utvecklingsgrupp om att få ändra organisation och byta 

namn 

Beslutet skickas till 

− Harg och Hargshamns utvecklingsgrupp, Erik Ljungholm (e.ljungholm@telia.com) 

− Administratör Troman 
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4. Information  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott och tjänstemän informerar. 
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5. Information om befolkningsutveckling, arbetslöshet och 
bostadsutveckling 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Kommundirektör Peter Nyberg informerar utifrån Östhammars kommun, läget i riket samt 

läget i länet om:  

− Befolkningsutveckling 

o Senaste 12 månader 

o Antal födda 

o Differens mot budget 

− Arbetslöshet 

− Öppet arbetslösa 

o Unga 

o Utrikesfödda 

o Utrikesfödda, unga 

− Bostadsutveckling 

o Nybyggnation (startbesked) 

o Planbesked 

 


