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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-2019-17 

2. Information från tekniska förvaltningen  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 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 och status på befintliga fastigheter och underhåll.  
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    Dnr KS-2019-17 

3. 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-2019-621 

4. Antagande av nytt samverkansavtal och reglemente för den 
gemensamma räddningsnämnden  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslag till nytt 

samverkansavtal och reglemente för räddningsnämnden från 1 januari 2020-01-01. 

Ärendebeskrivning 
Uppsala, Tierps och Östhammars kommuner samverkar sedan 2012 i en gemensam 

räddningsnämnd där Uppsala kommun är värdkommun. Efter genomförd ägarsamverkan har 

räddningsnämnden föreslagit revideringar i det reglemente och avtal som reglerar samverkan. 

Revideringarna ska godkännas av respektive fullmäktige i de samverkande kommunerna. 

Lednings- och verksamhetsstöd ekonomi bedömer att den ekonomiska påverkan inte är stor. 

Nytt är en förändrad kostnadsfördelning beroende på nya invånarantal i respektive kommun.  

Beslutsunderlag 

− Protokollsutdrag från Uppsala kommunfullmäktige 2019-09-26, § 279, Uppsala 

kommunstyrelse 2019-08-28, § 163, Uppsala kommunstyrelses arbetsutskott 2019-08-

20, § 225, Uppsala kommuns tjänsteskrivelse i ärendet, protokollsutdrag från 

Räddningsnämnden 2019-05-29, § 53 

− Samverkansavtal om gemensam räddningsnämnd och räddningstjänstorganisation i 

Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner enligt kommunallagen 3 kap. 9 § 

− Reglemente för gemensam räddningsnämnd i Tierp, Uppsala och Östhammars 

kommuner att gälla från 2020-01-01 

Ärendets behandling 
Ärendet har behandlats i Uppsala kommunfullmäktige 2019-09-26, § 279, Uppsala 

kommunstyrelse 2019-08-28, § 163, Uppsala kommunstyrelses arbetsutskott 2019-08-20, 

§ 225, samt i Räddningsnämnden 2019-05-29, § 53 

Beslutet skickas till 

− Uppsala kommun 

− Tierps kommun 

− Räddningsnämnden  
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5. Antagande av handlingsprogram Uppsala brandförsvar från 
2020  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Handlingsprogram Uppsala 

brandförsvar från 2020 beslutsversion och Riskanalys Uppsala brandförsvar – underlag till 

handlingsprogram från 2020 beslutsversion 

Ärendebeskrivning 
Nuvarande handlingsprogram för Uppsala brandförsvar gäller till och med 2019-12-31. Från 

2020-01-01 ska ett nytt handlingsprogram börja gälla. Under hösten 2018 reviderades och 

uppdaterades riskanalysen. Under vintern och våren har ett förslag till ett nytt 

handlingsprogram tagits fram.  

Beslutsunderlag 
Handlingsprogram Uppsala brandförsvar från 2020 beslutsversion och Riskanalys Uppsala 

brandförsvar – underlag till handlingsprogram från 2020 beslutsversion inklusive 

protokollsutdrag räddningsnämnden 2019-09-25, § 77 och tjänsteskrivelse  

Ärendets behandling 
Räddningsnämnden har behandlat ärendet 2019-09-25, § 77, och beslutat att överlämna 

Handlingsprogram Uppsala brandförsvar från 2020 beslutsversion och Riskanalys Uppsala 

brandförsvar – underlag till handlingsprogram från 2020 beslutsversion till Tierps-, Uppsala- 

och Östhammars kommuner för beslut om antagande.  

Beslutet skickas till 

− Räddningsnämnden 

− Uppsala kommun 

− Tierps kommun 
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    Dnr KS-2019-635 

6. Anmälningsärende, Räddningsnämndens delårsuppföljning per 
augusti 2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar del av informationen.  

Beslutsunderlag 

− Protokollsutdrag från Räddningsnämnden 2019-09-25, § 76 

− Tjänsteskrivelse 

− Delårsuppföljning per augusti 2019 

Ärendets behandling 
Räddningsnämnden har behandlat ärendet 2019-09-25, § 76, och beslutade att fastställa 

delårsuppföljningen per augusti 2019.  
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7. Fastställande av Risk- och sårbarhetsanalys  

Förslag till beslut 
Kommunsstyrelsen fastställer risk- och sårbarhetsanalys för Östhammars kommun. 

Ärendebeskrivning 

Sammanfattning 

Risk- och sårbarhetsanalysen ger en bild av vilka risker, hot och sårbarheter som finns i 

Östhammars kommun och vilken förmåga kommunen har att motstå och hantera en svår 

samhällstörning. Risk- och sårbarhetsanalysen är en del av en ständigt pågående process för 

att utveckla och bibehålla en god krisberedskap i Östhammars kommun. 

Bakgrund 

Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) ska kommuner och landsting minska 

sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. 

Kommuner och landsting skall analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan 

inträffa i kommunen respektive landstinget och hur dessa händelser kan påverka den egna 

verksamheten. Resultatet av arbetet skall värderas och sammanställas i en risk- och 

sårbarhetsanalys. 

Kommunen ska senast den 31 oktober under det första kalenderåret efter ordinarie val till 

kommunfullmäktige ställa samman och rapportera resultatet av sitt arbete med risk- och 

sårbarhetsanalys till Länsstyrelsen.  

Mål och syfte 

Målen med Östhammars kommuns risk- och sårbarhetsanalys bygger på Överenskommelse 

om kommunernas krisberedskap mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB) och Sveriges kommuner och Landsting (SKL). Målen med risk- och 

sårbarhetsanalysen är att den ska:  

− Ge underlag för planering och genomförande av åtgärder för att öka förmågan att 

kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet.  

− Ge beslutsstöd för beslutsfattare och verksamhetsansvariga.  

− Ge underlag för information om samhällets risker och sårbarheter till allmänheten.  
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Den ska även bidra till att ge en bild över de risker och sårbarheter som finns i samhället i 

stort som kan påverka kommunens verksamhet och samhällsviktig verksamhet inom 

kommunens geografiska område. 

Syftet med Risk- och sårbarhetsanalysen är att minska sårbarheterna i Östhammars kommun 

och stärka förmågan att hantera extraordinära händelser och samhällsstörningar. 

Risk- och sårbarhetsanalysen ska inlämnas till Länsstyrelsen den 31 oktober 2019. 

Beslutsunderlag 
Risk- och sårbarhetsanalys, skickas ut med säker e-post pga. sekretess. 

Beslutet skickas till 

− Länsstyrelsen Uppsala län  

− Beredskapssamordnare Malin Hübinette 

− Säkerhetsskyddschef Marie Berggren 
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    Dnr KS-2019-17 

8. Information från Östhammar Vatten AB  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Information om avtal med TEMAB och om PM inriktning VA-utveckling.  
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    Dnr KS-2019-643 

9. Ägande av fastighet med teknisk VA- anläggning Östhammar 
kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Östhammar Vatten 

AB att förhandla om förvärv av och ingå fastighetsrättsliga avtal med fastighetsägare för del 

av fastigheten Skoby 2:41, Östhammar kommun där Skoby reningsverk är beläget. 

Ärendebeskrivning 
På fastighet Skoby 2:41 finns Skoby reningsverk vilken är en av de tekniska VA-

anläggningarna i Östhammar kommun. Idag ägs fastigheten av en privat fastighetsägare. 

Servitut finns för dagens reningsverk. För att säkerställa Östhammar Vatten AB:s uppdrag 

som VA-huvudman bör den del av fastigheten där reningsverket är beläget ägas av 

Östhammar Vatten AB. 

Beslutsunderlag 

− Protokoll från styrelsemöte Östhammar Vatten AB 2019-09-26 

− Missiv, Ägande av fastighet med teknisk VA-anläggning Östhammar kommun 

− Karta över fastighet 

Ärendets behandling 
Styrelsen i Östhammar Vatten AB har behandlat ärendet på möte 2019-09-26, § 30, och 

lämnat följande förslag till beslut till kommunfullmäktige: att uppdra åt Östhammar Vatten 

AB att förhandla om förvärv av och ingå fastighetsrättsliga avtal med fastighetsägare för del 

av fastigheten Skoby 2:41, Östhammar kommun där Skoby reningsverk är beläget. 

Beslutet skickas till 
Östhammar Vatten AB 
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    Dnr KS-2019-329 

10. Anmälningsärende, protokoll från Gästrike Vatten AB:s 
styrelsemöte 2019-09-26 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tar del av protokollet. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från styrelsemöte Gästrike Vatten AB 2019-09-26 
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    Dnr KS-2019-441 

11. Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut för andra 
kvartalet 2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av informationen.  

Ärendebeskrivning 
Enligt 16 kap § 6 Socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden kvartalsvis lämna en 

statistikrapport till fullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 

SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut.  

Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller och hur lång tid som har 

förflutit från dagen för respektive beslut. Samma rapporteringsskyldighet gäller för beslut som 

inte verkställs på nytt efter avbrott i verkställigheten. Det ska också framgå hur stor del av de 

ej verkställda besluten som gäller bistånd till kvinnor respektive män.  

Enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) § 28h gäller en 

motsvarande rapporteringsskyldighet för beslut om insatser enligt 9 § LSS. 

Beslutsunderlag 
Statistikrapport av ej verkställda beslut, Socialnämnden, Kvartal 2 2019  

Ärendets behandling 
Socialnämnden har behandlat rapporten 2019-09-18, § 156 

 


