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    Dnr KS-2020-828 

§ 29. Yttrande gällande förslag till vision för Mälarens 

vattenvårdsförbunds verksamhet 2022-2027 samt förslag 

till organisation och finansiering från 2022  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lämnar följande synpunkter på förslaget: 

Östhammars kommun har positiv erfarenhet av deltagandet i projektet Mälaren en sjö för 

miljoner (MER) som handlagts av Mälarens vattenvårdsförbund. Deltagandet har främst givit 

högkvalitativ kompetensutveckling för tjänstepersoner inom flera områden som miljöskydd, 

planering och vattenstrategiskt arbete, samt ett gott utbyte med andra kommuner i 

Mälardalsområdet i de komplexa frågor som har med vattenförvaltning att göra.  

Den föreslagna visionen samt förslaget till organisation och finansiering för Mälarens 

Vattenvårdsförbund (MVVF) samt projektet Mälaren en sjö för miljoner, skulle innebära att 

Östhammars kommun från 2022 behöver välja att bli medlem i både MVVF och MER till en 

ökad årlig kostnad från 3 000 kr till 25 000 kr. Innehållet i ett sådant deltagande kan troligtvis 

vara mycket givande utifrån beskrivningen i visionen 2022-2027, men Östhammars kommun 

bedömer inte att vi har möjlighet att i detta skede avgöra om ett sådant medlemskap skulle 

vara aktuellt.  

Visionen innehåller många bra åtgärder för medlemmarna, men då majoriteten av 

vattenförekomsterna inom Östhammars kommun mynnar i havet och kommunen är medlem i 

Svealands Kustvattenvårdsförbund, samt för de delar av kommunen som också ingår i 

Mälarens avrinningsområde ingår i Fyrisåns vattenförbund med det arbete som genomförs 

där, behöver en fördjupad analys av nytta/kostnad göras innan ett medlemskap kan ingås. 

Avgiften i förslaget är beräknad på att kommunen skulle hamna i gruppen kategoriserad 

Granne strandnära. Vi bedömer att flera mindre kommuner som visserligen är strandnära 

men långt upp i avrinningsområdet, kan ha samma utmaning i att avgöra kostnad-nytta-

perspektivet i nuläget. 

Styrkan i organisationer som Mälarens vattenvårdsförbund är deltagandet av många olika 

aktörer, från myndigheter och kommun till näringsliv och föreningar. Detta ger en bredd i det 

arbete som utförs av förbundet. Delar av den stöttning förbundet erbjuder borde dock kunna 

erbjudas kommunerna via beredningssekretariatet på respektive Länsstyrelse. 

Östhammars kommun bedömer sammanfattningsvis att innehållet i visionen kan ge 

medlemmar ett bra stöd i vattenarbetet framåt men vill ge inspel på att den nya formen av 

medlemskap med ny avgift, kommer kräva ytterligare handläggning innan svar kan ges om 

kommunen är intresserad av ett fortsatt medlemskap. 

 

Ärendebeskrivning 

Östhammars kommun är inte medlem i Mälarens vattenvårdsförbund. Idag är de 22 

kommuner som har en del av Mälaren inom sina gränser medlemmar i förbundet. Delar av 
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Östhammars kommun ingår dock i avrinningsområdet för Mälaren, genom de vatten-

förekomster som finns i området Österbybruk-Dannemora, ibland kallade Fyris östra källor. 

Genom detta har kommunen haft möjlighet att delta i det åtgärdsinriktade projektet MER – 

Mälaren en sjö för miljoner, som drivits av Mälarens vattenvårdsförbund. 

I projektet MER utses en politiker och en tjänsteperson som kontaktpersoner för respektive 

ingående kommun. Sedan Östhammars kommun blev deltagare i projektet har ett flertal 

utbildningar genomförts - vatten i samhällsplaneringen, små avlopp, dagvatten, vattenåtgärder 

i lantbruket etc. Ett flertal tjänstepersoner från Östhammars kommun har kunnat delta 

kostnadsfritt i dessa seminarier. MER har även löpande uppstartsmöten för gemensamma 

projektansökningar för åtgärder med syfte att få bättre vattenkvalitet. Årligen genomförs en 

dag eller halvdag för både förtroendevalda och tjänstepersoner i MER, i syfte att 

kompetensutveckla och samla in önskemål från deltagande kommuner. MER har även tagit 

fram gemensamma utbildningsmaterial för att beskriva hur kommunerna berörs av 

vattenförvaltningens åtgärder. 

Fram till och med 2021 är deltagaravgiften för kommuner i MER och som ej är medlemmar i 

Mälarens vattenvårdsförbund, 1 kr per invånare i den del av kommunen som ingår i Mälarens 

avrinningsområde. För Östhammars del har det inneburit 3 000 kr/år i avgift för deltagande i 

MER. De kurser och det projektdeltagande som projektdeltagandet inneburit för Östhammars 

kommun har bedömts ge bra resultat för avgiften. En samlad utvärdering av alla deltagare 

finns i beslutsunderlaget Bilaga till Förslag till vision MVVF_Utvärdering MER .  

I bifogat förslag föreslås en ny fördelningsmodell för ingående kommuner och organisationer 

och att de kommuner som enbart ingått i projektet MER även skulle bli medlemmar i 

Mälarens vattenvårdsförbund. För Östhammars kommun skulle förslaget innebära en årsavgift 

på 25 000 kr då vi klassas i kategorin Granne strandnära. Då Östhammars kommun har sina 

stora vattenområden mynnande i kusten och där är medlemmar i Svealands 

Kustvattenvårdsförbund samt via förrättning ingår i Fyrisåns vattenförbund, båda med årliga 

avgifter, behöver en sådan ny avgiftsmodell analyseras ytterligare för att kunna avgöra om ett 

medlemskap då skulle vara aktuellt för kommunen från 2022. Beskrivning av kommande 

kursutbud och projekt som kan gynna Östhammars kommun behöver ses över.  

Ett medlemskap i Mälarens vattenvårdsförbund är frivilligt, liksom kommunens medlemskap 

i Svealands kustvattenvårdsförbund, medan kommunens ingående i Fyrisåns vattenförbund är 

juridiskt bindande. Ett medlemskap kan ge god samordning av provtagningar, kompetens-

utveckling och ekonomiska bidrag genom gemensamma projektansökningar. Det finns en god 

möjlighet att ett fortsatt deltagande i MER, som inkluderar även medlemskap i Mälarens 

vattenvårdsförbund, kan ge Östhammars kommun bra stöd i vattenarbetet, men på vilket sätt 

och kostnad/bytta behöver analyseras ytterligare under året när remissförslaget bearbetats 

vidare av Mälarens vattenvårdsförbund.  

Mälarens vattenvårdsförbund önskar genom denna remiss synpunkter på två förslag: 

1. Vision för Mälarens vattenvårdsförbund 2022-2027  

2. Organisation och finansiering av MVVF verksamhet från 2022  

Yttrande ska skickas till e-postadresser angivna nedan senast 31 mars 2020. 
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Beslutsunderlag 

Följebrev remiss förslag till vision för MVVF 2022-2027 

Förslag till vision MVVF 2022 – 2027 

Förslag organisation och finansiering MVVF från 2022 remiss 

Bilaga till Förslag till vision MVVF_Utvärdering MER 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Miljösakkunnig Camilla Andersson föredrar ärendet.  

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen: och  

Sektor samhälle/kommunen: Camilla Andersson, Marie Berggren, Ulf Andersson, Inger 

Abrahamsson 
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    Dnr KS-2020-727 

§ 30. Yttrande remiss Vägledning om åtgärder mot intern 

näringsbelastning 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen yttrar sig gällande förslaget enligt bilaga Östhammars kommuns 

synpunkter - Vägledning om åtgärder mot intern näringsbelastning, där kommunens 

synpunkter är införda i den mall som tillhandahållits av Havs- och vattenmyndigheten. 

 

Ärendebeskrivning 

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram ett förslag till vägledning om åtgärder mot intern 

näringsbelastning i insjöar och kustvatten. Remissen har skickats till ett antal myndigheter 

och intresseorganisationer i Sverige, samt de kommuner som har kända utmaningar med 

interngödning i kustvatten eller sjöar.  

I Östhammars kommun finns Granfjärden och Östhammarsfjärden där en stor del av 

övergödningsproblematiken kan förklaras med interngödning, det vill säga fosfor som lagrats 

i sedimenten under många år och som skapar övergödningseffekter som grumling, höga 

näringshalter etc. genom ett ständigt utbyte av fosfor mellan sediment och vattenmassa. Det 

kan även finnas fler fjärdar och sjöar i kommunen där interngödning påverkar vattenkvaliteten 

och där föreslagna åtgärder i vägledningen kan vara del i ett mer omfattande lokalt 

åtgärdsprogram för vattenförekomsten. 

Vägledningen ska kunna användas av berörda nationella myndigheter, länsstyrelser, 

kommuner och miljödomstolar för att arbeta med lokala åtgärdsprogram för de vatten som 

påverkans av intern näringsbelastning samt tillhörande beslut och myndighetsutövning – i 

syfte att nå så långt i arbetet med att nå god ekologisk status i berörda vatten.  

Enligt Vattendirektivet och dess införande i svensk lagstiftning ska samtliga vatten i EU nå 

god ekologisk status. Östhammarsfjärden och Granfjärden klassas idag, grundat på 

genomförda provtagningar och tillgänglig data, ha dålig status och ska enligt 

Vattenmyndigheten i norra Östersjöns vattendistrikts senaste förslag till klassning, nå god 

status senast 2039. För detta krävs flera insatser och åtgärder i avrinningsområdet, som delvis 

kan genomföras genom någon eller några av de åtgärder som föreslås i vägledningen. Årtalet 

har satts ur perspektivet att åtgärder som genomförs i naturen har en lång responstid. 

Kommunen ska kunna använda vägledningen som en del i arbetet med lokala åtgärder i 

Östhammarsfjärden, Granfjärden och ev. andra kustvatten och sjöar som påverkas av 

interngödning, som ett underlag till bidragsansökningar och praktiskt genomförande av 

åtgärder för bättre vattenkvalitet. 

Östhammars kommuns yttrande har sammanställts i den kommentarsmall som Havs- och 

vattenmyndigheten bifogade remissen. Östhammars kommun har under remisstiden varit i 

kontakt med Föreningen för friskare vatten i Östhammars fjärdar, en lokal förening med stort 

engagemang för fjärdarnas vattenkvalitet. Föreningen kommer skicka in ett yttrande till HaV 

och kommunen har fått ta del av synpunkterna. 
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Remissvaret skickas till Havs- och vattenmyndigheten senast 15 mars 2021. Ange ärendets 

diarienummer 3046-2020 i e-postmeddelandets ärendemening. 

Beslutsunderlag 

Östhammars kommuns synpunkter - Vägledning om åtgärder mot intern näringsbelastning 

Missiv 

Rapport Åtgärder mot intern näringsbelastning 

Bilaga, Faktablad A-H 

Synpunkter från Föreningen för friskare vatten i Östhammars fjärdar via e-post 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Miljösakkunnig Camilla Andersson föredrar ärendet.  

Beslutet skickas till 

Havs- och vattenmyndigheten,  

Sektor samhälle: Camilla Andersson, Marie Berggren, Ulf Andersson 
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    Dnr KS-2021-79 

§ 31. Information om Budgetdirektiv, Driftbudget 2022, 

flerårsplan 2023-2025 samt Investeringsbudget 2022-2025  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

Sektor verksamhetsstöd ekonomi har med stöd av kommunens resursfördelningsmodell tagit 

fram preliminära driftbudgetramar för perioden 2022-2025. Investeringsbudgetramar enligt 

föregående budgetperiods arbete presenteras och diskuteras också. 

Den politiska organisationen arbetar med budgetmaterialet efter egen planering. Beslut i 

ärendet kommer att fattas på Kommunfullmäktige den 15 juni 2021. Nämnderna presenterar 

sina verksamhetsplaner såsom ett informationsärende till Kommunfullmäktige 9 november 

2021. 

Beslutsunderlag 

Preliminär driftbudget 2022-2055, delas ut på sammanträdet 

Preliminär investeringsbudget 2022-2025, delas ut på sammanträdet 

Ärendets behandling 

Tekniska utskottet har fått information om investeringar på kort och medellång sikt samt 

budgetarbetet 2021-02-16, § 20.  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Ekonom Tony Wahlberg, verksamhetschef ekonomi Sara Ersund och kommundirektör Peter 

Nyberg föredrar ärendet. Diskussion om bl.a. behov av noggrann genomgång av 

investeringsbudgeten. I behandling i kommunstyrelsen ska mål finnas med i underlaget.  
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    Dnr KS-2021-105 

§ 32. Inriktning för fortsatt arbete med Tillväxtstrategi  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar del av rapporten från arbetet med tillväxtstrategin för Östhammars 

kommun och beslutar om följande justeringar (1 och 2 nedan) och vägledande utgångspunkt 

för det fortsatta arbetet (3): 

1. Tillägget till den nuvarande Tillväxtstrategin omformuleras så att den strategi som 

kommer upp för beslut under hösten utgör Östhammars kommuns Tillväxtstrategi, 

andra upplagan. Det innebär att strategin som då är uppe för beslut kan ”stå för sig 

själv” samtidigt som den utgår från det material som togs fram då nuvarande strategi 

beslutades. 

2. Tidsperspektivet som Tillväxtstrategin arbetar med är ca femton år, vilket betyder att 

siktet ställs in på Östhammars kommun 2035. 

3. Kommunens samhällsutvecklingsarbete pekar ut betydande investeringsbehov – inte 

uteslutande för att möte tillväxtens behov, utan även för att klara av reinvestering och 

fortsatt utveckling i det befintliga offentliga utbudet.  

En grundläggande utgångpunkt är att satsningar genomförs där de också skapar största 

nytta och där förutsättningarna för kommunalekonomisk hållbarhet är mest 

gynnsamma. Med den utgångspunkten följer att bostadsbyggande i efterfrågade lägen 

är en avgörande faktor för att klara – inte bara finansieringen av tillväxtens nya 

kostnader utan även kommunens samlade och nuvarande behov av välfärdstjänster. 

 

Ärendebeskrivning 

Tillväxtstrategin syftar till att långsiktigt skapa synergier för de samhällsinvesteringar 

kommunen avser att göra, som sedan över tid återspeglas i andra beslut och bidrar till 

attraktiviteten långsiktigt.  

Exempelvis att faktiskt planera och bygga bostäder till orter där VA-investeringar görs. Att 

skapa förutsättningar för verksamhetsetableringar och tillväxt på dessa order, bland annat 

genom utvecklandet av verksamhetsområden. Att kollektivtrafiknoder och byten mellan 

bil/kollektivtrafik sker på strategiska platser där pendlarparkeringar finns. Optimera restid 

mellan kommunens större målpunkter och exempelvis strategiska platser i Uppsala 

(exempelvis Gränby, busslinje 1 respektive resecentrum). Att det skapas tillräckligt 

resandeunderlag för att bära kollektivtrafiklinjers funktion utanför kontorstid mellan 

Östhammars kommuns olika större orter. Att samhällsinfrastruktur i form av anläggningar och 

lokaler för fritidsverksamheter placeras längs kollektivtrafikstråk som trafikeras kvällstid. Att 

placering av förskolor och skolor placeras där efterfrågan beräknas finnas och där logistik 

fungerar bra. Att öka kvaliteten i skolorna genom medvetna satsningar. Att stimulera 

flyttkedjor genom att få till attraktiva lägenheter/boenden för de som vill lämna villan på 

ålderns höst och då gärna ha nära till samhällsservice och utbud. Att skapa attraktivitet för 

turister och besökare. 
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För detta krävs politisk vägledning och strategiska vägval och en övergripande 

tillväxtmålsättning på 15 års sikt, då resultatet av många processer, planer och investeringar 

tar 5-10 år innan de ger resultat. Dessa strategiska vägval uttrycks - inte minst – i den 

kommunala investeringsbudgeten 

Den sedan 2015 antagna Tillväxtstrategin för Östhammars kommun bearbetas f.n. för att bl.a. 

hämta in erfarenheter och förändringar i både omvärld och närmiljö. Ambitionen har varit att 

göra detta som ett tillägg till den nuvarande tillväxtstrategin tillsammans med en framtidsbild 

av kommunens samhällsutveckling (en vision som – vid ett antagande – skulle ersätta den 

kommunala visionen ”Östhammar 2020”). 

Under 2020 har – med den nuvarande tillväxtstrategin som utgångspunkt – workshops 

genomförts med det lokala näringslivet, ledande politiker och tjänstepersoner för att precisera 

ett nuläge för kommunen. Förändringar i förutsättningar och erfarenheter från arbetet med 

genomförandet av strategin har vävts in och vi har provat nya vägval.  

 

 

I det fortsatta arbetet ser vi behov av föra en kompletterande politisk dialog med syfte att 

djupare diskutera kopplingen mellan offentliga investeringar, koncentration och attraktivitet. 

Vid dessa möten vill vi även närmare testa konkreta tillväxtmål samt fånga upp reflektioner 

från politikerveckan i januari. 

Senare under våren kommer texter till Östhammars kommuns tillväxtstrategi (andra upplagan) 

att produceras och Tillväxtrådet (förstärkt med tjänstepersoner och chefer från den 

kommunala förvaltningen) ges tillfälle att tillsammans diskutera en remissversion (23 april). 

För KSau den 22 juni kommer Tillväxtstrategin för Östhammars kommun, andra upplagan, 

presenteras i en version som är tänkt att föras upp för politiskt beslut efter sommaren. Syftet 

med detta är att ge utskottet möjlighet att reflektera och justera i förslaget innan ärendet 

kommer upp som ett beslutsärende efter sommaren. 
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Något om tillväxtmål 

Östhammars kommun har klarat tillväxtmålet på nettobefolkningsökning med 100 inv per år 

det senaste decenniet. Med råge de fem senaste åren.  

Efter att sedan inledningen av 2000-talet haft en svagt nedåtgående trend ökade befolkningen 

i Östhammars kommun åren 2012-2018 till dagens dryga 22 200 invånare. Vändningen följde 

i spåren av ett ökat bostadsbyggande i kommunen, där Östhammarshem och Credentia varit 

tongivande aktörer. En lägre flyttbenägenhet bland unga vuxna och förbättrade 

kommunikationer har också bidragit till att flyttnettot gentemot övriga landet har en stabilt 

uppåtgående trend och varit positivt sedan 2013.  

När de tillfälliga begränsningarna i VA-kapaciteten över tid arbetas bort öppnas ett utrymme 

för en fortsatt befolkningstillväxt, bland annat genom ett bättre utnyttjande av det befintliga 

bostadsbeståndet och nyproduktion av efterfrågade bostäder i attraktiva lägen.  

       

 

Befolkningstillväxten i Östhammars kommun sker i huvudsak i de fem största tätorterna. 

Övriga tätorter och landsbygden har minskat sin befolkning under 2000-talet, men upplevt en 

stabilisering på senare år. Samtidigt som kommunbefolkningen totalt ökade med 194 invånare 

åren 2000-2017 ökade de fem största tätorternas invånarantal med 965 individer, vilket 

innebär att deras andel av kommunbefolkningen ökat från 61 till 65 procent. Koncentrationen 

till de största tätorterna kan förväntas fortgå och deras befolkningsandel uppgå till över 70% 

procent framåt 2035.  

Bostadsbyggandet är en avgörande komponent för att öka inflyttningen till kommunen, men 

det finns också utrymme inom det befintliga bostadsbeståndet. Exempelvis i småhus som idag 

befolkas av en eller två äldre individer men som förr eller senare kan komma att hysa en hel 

familj. Nettoinflyttning sker främst i familjeåldrarna och därmed också av barn/ungdomar. På 

senare år har det även skett en betydande nettoinflyttning i medelåldrarna 50-69 år. Bland 

unga vuxna finns ett kontinuerligt flyttningsunderskott, härrörande inte minst till ungdomars 
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flytt till högre utbildning och/eller arbete i de större städerna. Gruppen unga vuxna förväntas 

dock minska kommande år, vilket innebär att även detta underskott kan förväntas minska. 

 

 

I den kommunanalys som togs fram inom Mervärdesavtalet 2020 konstateras att ”planmässigt 

täcks behoven till del av befintliga eller pågående detaljplaner och det finns ett fortsatt 

intresse att bygga nytt från flera exploatörer. Givet att kommunen lyckas åtgärda problemen 

inom vattenförsörjningen och upprätthålla tillräcklig planering bör förutsättningarna att skapa 

utrymme för den förväntade befolkningstillväxten vara goda”. 

I förarbetet till VA-översikten utpekas en potentiell befolkningsökning på netto 250 årligen 

”givet att planerad och pågående bebyggelseutveckling genomförs fullt ut”. 

Om kommunen skulle växa med 250 invånare per år innebär det ett behov av årligen 100 nya 

bostäder, fördelat på uppskattningsvis 60 småhus, 40 lägenheter och ett mindre antal 

specialbostäder. Vi kan räkna med en fortsatt koncentration av kommunbefolkningen till de 

större tätorterna och att efterfrågan på småhus kan i och med en ökad målgruppsbefolkning i 

familjeåldrar förväntas vara som starkast i början av perioden 2021-2030. Inom äldreboende 

ligger behovet av ytterligare platser närmare 2030 än 2020 medan lägenheter, framför allt 

hyresrätter, kan förväntas möta en stabil efterfrågan under hela perioden. 

Det finns också tecken idag som tyder på en ökning av inrikes flyttnetto, dels utifrån de 

senaste årens utveckling, dels utifrån det faktum att prisnivån på egnahem fortfarande är 

gynnsam i relation till den stora grannkommunen i väster. 
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Det finns argument som talar för en ökning av kommunens tillväxtambition i nivå med den 

utveckling kommunen gick igenom mellan åren 1973 – 1984.  

Givet en tydlig satsning på att utveckla nya bostäder där efterfrågan och förutsättningarna är 

som bäst, finns det förutsättningar för en långsiktigt uthållig ökning av befolkningen med 

150-200. Det skulle kunna innebära en ökning med 2.100 – 2.800 personer fram t.o.m. 2035 

(jfr VA-översikten, beskriven ovan, som tar sikte på 2300 – 2700 personer år 2030) 

 

 

Hur stor var befolkningstilväxten under åren1970   

 

 

 

 

Något om framtidsbild (vision) för kommunens samhällsutveckling 
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Något om framtidsbild för kommunens samhällsutveckling 

Vad har framkommit i samtalen om framtidsbilden för kommunens samhällsutveckling? 

Att ersätta den tidigare visionen om ”Världens bästa lokalsamhälle” har framstått som 

önskvärt.  

Det har också varit mycket tydligt att både tjänstemän, politiker och företrädare för det lokala 

näringslivet uttryckt ett behov av en gemensam framtidsbild för det samhällsutvecklingsarbete 

som ligger framför oss. Inte minst – har det beskrivits, som värdefullt, i den stund stora 

förändringar kan komma att bli aktuella när kommunens tvingas till ekonomiska prioriteringar 

som kan komma påverka det lokala erbjudandet av offentlig verksamhet.  

När politiska företrädare ger sin framtidsbild av Östhammars kommun framträder bilden av 

en trygg kommun. Det är en bild som spänner över hela det politiska fältet och något som 

alltså borde få genomslag både i de insatser kommuner väljer att prioritera för utvecklingen av 

samhället och något som Östhammars kommun kan beskriva som sin vision. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Sektorchef samhälle Ulf Andersson föredrar ärendet.  

Beslutet skickas till 

Sektor samhälle: Marie Berggren och Elin Dahm   
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    Dnr KS-2021-106 

§ 33. Utse representant till SKB Näringslivsutveckling AB  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen utser Elin Dahm, verksamhetschef Attraktiv Kommun, till den representant 

Östhammars kommun har möjlighet att utse för ett adjungerat uppdrag i SKB 

Näringslivsutveckling AB:s styrelse.  

 

Ärendebeskrivning 

SKB Näringslivsutveckling AB är ett dotterbolag till SKB AB. Bolaget har bildats med syfte 

att utföra insatser styrgruppen för Mervärdesavtalet beslutar för att främja näringslivets 

utveckling. Det har hittills huvudsakligen handlat om att erbjuda konsultcheckar och/eller 

borgensåtaganden till företag etablerade i Östhammars eller Oskarshamns kommun. 

Verksamheten bedrivs lokalt i de båda kommunerna och den finansieras i sin helhet genom 

avsättning ur Mervärdesavtalet. 

Sedan 2015 erbjuds Östhammars- och Oskarshamns kommun att delta i styrelsearbetet i 

bolaget genom en ”insynsplats”. Detta innebär inget formellt styrelseuppdrag utan ska istället 

uppfattas som en kompletterande möjlighet för bolaget och kommunerna att stärka deras 

gemensamma samarbete.  

Platsen har tidigare innehavts av kommunernas respektive näringslivschefer och efter den 

omorganisation, som Östhammars kommun genomförde 1 januari 2021, föreslås därför 

verksamhetschefen för Attraktiv kommun överta möjligheten eftersom det 

näringslivsutvecklande arbetet organisatoriskt hör hemma där. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Sektorchef samhälle Ulf Andersson föredrar ärendet.  

Beslutet skickas till 

Sektor samhälle: Marie Berggren och Elin Dahm 

Administratör Troman, Hanna Horneij 

SKB Näringslivsutveckling AB: och  

Oskarshamns kommun:  
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    Dnr KS-2021-107 

§ 34. Mervärdesavtalet – inriktning för insatser period 2  

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar om den inriktning för avtalets insatser, som beskrivs i 

Inriktningsdokument för period 2 av Mervärdesavtalet. 

 

Ärendebeskrivning 

Mervärdesavtalet - ett avtal mellan SKB, SKB:s ägare, Östhammars och Oskarshamns 

kommuner - tillkom i september 2009. Avtalet stipulerar insatser som kommer att genomföras 

under två perioder, före respektive efter att alla erforderliga tillstånd erhållits gällande 

slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.  

Det samarbetsavtal som tecknats anger att parterna genom insatser över tid ska skapa 

mervärden motsvarande ett belopp om 1,5 till 2 miljarder kronor, där det högre beloppet ska 

eftersträvas. Insatserna fördelar sig över två perioder. Period 1 är innan alla erforderliga 

tillstånd erhållits gällande slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark och en 

inkapslingsanläggning i Oskarshamn, medan period 2 är under uppförande och initial drift av 

anläggningarna. 

Mervärdesinsatserna beräknas fördelas mellan kommunerna på så sätt att i den kommun som 

utsetts för lokalisering av ett slutförvar, Östhammars kommun, skapas 25 % av mervärdena 

och i den andra kommunen, Oskarshamns kommun, skapas 75 % av mervärdena. Av 

mervärdesramen ska ca 20 % utfalla under period 1 och resterande 80 % under period 2. 

Insatser sker enligt avtalet inom följande områden: 

 Utbildning 

 Spin-off/stöd till innovationssystem 

 Näringslivsutveckling 

 Infrastruktur 

 Besöksanläggning 

 Breddning av arbetsmarknaden 

 Särskilda satsningar inom energiområdet 

 Huvudkontorsfunktioner 

 Vidareutveckling av SKB:s laboratorium i Oskarshamn 

 Kapselfabrik 

 Ersättning till kommunerna för medverkan i planering och genomförande av insatser 

Under period 1 har värden om drygt 400 miljoner kronor skapats och fastställts av 

styrgruppen.  

Föreliggande dokument pekar ut inriktningen på insatser i period 2 utifrån Mervärdesavtalet 

och den process som förevarit mellan SKB och Oskarshamns samt Östhammars kommuner. 
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Period 2 i Östhammars kommun 

Kommunens tillstrategi i kombination med avtalets intentioner utgör navigator för de insatser 

som pekas ut inför period två i Östhammars kommun.  

Insatserna har identifierats under 2018-2020 och beskrivits under följande rubriker: 

Näringslivsutveckling 

Kompetensförsörjning 

Infrastruktur och kommunikationer 

Boende, livsmiljö och service 

Vi påminner oss om att beslut om enskilda insatser fattas av styrgruppen för mervärdesavtalet 

i enlighet med ordinarie arbetsordning.  

Beslutsunderlag 

”Inriktningsdokument för period 2 av Mervärdesavtalet, 2020-01-22” 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Sektorchef samhälle Ulf Andersson föredrar ärendet.  

Beslutet skickas till 

Sektor samhälle: Marie Berggren och Elin Dahm 

Oskarshamns kommun:  

SKB:  
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    Dnr KS-2021-114 

§ 35. Diskussion kring tillämpning av alkohollagen  

Beslut 

Arbetsutskottet tar del av informationen.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 8 kapitlet 19§ alkohollagen ska serveringsställe ”vara utrymt senast 30 minuter efter 

serveringstidens utgång”, för den som beviljats serveringstillstånd.  

I kombination med 3 § ”Förordning (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av 

alkohol” betyder det att restauranger med serveringstillstånd behöver utrymma 

serveringsstället senast 20:30, för att inte riskera att bryta mot lagen. 

Rykten går att vissa kommuner ”meddelat att restauranger med serveringstillstånd inte 

behöver utrymmas 20.30”.  

Med anledning av detta har utskottet påkallat en diskussion kring kommunens tillämpning av 

alkohollagen och förordningen. 

Syftet med dagens ärende är att diskutera myndighetstillämpningen av lagstiftningen som 

reglerar servering av alkohol, utifrån de tillfälligt förkortade serveringstiderna med anledning 

av coronapandemin. 

Det är bygg- och miljönämnden som har ansvar för kommunens uppgifter enligt alkohollagen, 

så ärendet är av informativ karaktär.  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Ordförande bygg- och miljönämnden Tomas Bendiksen och sektorchef samhälle Ulf 

Andersson föredrar ärendet och informerar om inkommen skrivelse från restaurangägare. 

Beslutet skickas till 

Sektor samhälle: Johan Nilsson, Elin Dahm 
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    Dnr KS-2021-38 

§ 36. Avsiktsförklaring Lv 288 sträckan Gimo-Börstil, mellan 

Trafikverket, Region Uppsala och Östhammars kommun  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar förslag till avsiktsförklaring för Lv 288, sträckan Gimo-Börstil. 

Beslutet anmäls till kommunfullmäktige.  

 

Ärendebeskrivning 

Tidigare undertecknad avsiktsförklaring löpte ut vid årsskiftet 2020/2021. Arbete har 

påbörjats med en uppdatering av tidigare avsiktsförklaring för att skapa en förutsättning för 

fortsatta beslut om finansiering och fastställelse av vägplan hos Trafikverket. Ett utkast till 

avsiktsförklaring inkom från Trafikverket idag och kommer att bearbetas ytterligare, fram till 

tekniskt utskott 16 februari och arbetsutskott 23 februari. Förslag till förändringar redovisas 

på sammanträdena. På grund av tidsplanen hos Trafikverket måste beslut tas före 10 april. 

Jacob Spangenberg (C) kommer att informera om ärendet på fullmäktige 2021-03-02 under 

punkten information. 

Beslutsunderlag 

Avsiktsförklaring – objekt väg 288 Gimo-Börstil, daterad 2018 

Avsiktsförklaring – objekt väg 288 Gimo-Börstil, daterad 2021-02-22 

Ärendets behandling 

Ärendet har behandlats ett flertal gånger, främst som information och beslut om yttranden.  

Tekniskt utskott 2021-02-16, § 23, behandlade ärendet med förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar förslag till avsiktsförklaring för Lv 288, sträckan Gimo-Börstil. 

Arbetsutskottet beslutade att ärendet återupptas för fortsatt beredning på kommunstyrelsens 

arbetsutskott 2021-02-23.  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Verksamhetschef växande kommun Marie Berggren föredrar ärendet.  

Beslutet skickas till  

Trafikverket 

Region Uppsala 

Verksamhetschef växande kommun Marie Berggren 
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    Dnr KS-2021-104 

§ 37. Verksamhetsberättelse och bokslut för 

slutförvarsorganisationen 2020  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta verksamhetsberättelse och bokslut 2020 och överlämna 

densamma till Riksgälden. 

 

Ärendebeskrivning 

Östhammars kommun ansöker årligen hos Riksgälden om medel ur kärnavfallsfonden för att 

bedriva granskning och delta i beslutsprocesserna gällande nyetablering av slutförvar för 

använt kärnbränsle (Kärnbränsleförvaret) samt utbyggnad av befintligt slutförvar för låg- och 

medelaktivt driftavfall (SFR). Ansökan för verksamhetsåret 2020 beviljades 2019-12-22. 

Möjligheterna att söka medel finns angivna i lagen (2006:647) om finansiering av 

kärntekniska restprodukter samt förordningen (2017:1179) om finansiering av kärntekniska 

restprodukter. 

Verksamhetsberättelse och bokslut ska vara inlämnat till Riksgälden senast tre månader efter 

verksamhetsårets slut. 

Beslutsunderlag 

Riksgäldens beslut att bevilja medel 2019-12-22 

Verksamhetsberättelse och bokslut för slutförvarsorganisationen 2020, utan bilder  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Verksamhetschef växande kommun Marie Berggren föredrar ärendet.  

Beslutet skickas till 

Riksgälden:  

Sektor samhälle: Marie Berggren 
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    Dnr KS-2021-103 

§ 38. Uppsägningsersättning för personal, förfrågan från 

Opinionsgruppen för Säker slutförvaring (Oss)  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inte ersätta för lönekostnader under uppsägningstiden för 

informatören trots det plötsliga förändringen i Riksgäldens ställningstagande. Östhammars 

kommun har alltid gett finansiellt stöd under förutsättning att medel beviljats Östhammars 

kommun i enlighet med den ansökan som lämnats in. 

Föreningen måste med det varit medveten om att denna situation skulle kunna uppstå. 

Östhammars kommun har inga medel utöver de som slutförvarsorganisationen söker från 

Riksgälden att stötta föreningen med, och att under 2021, trots Riksgäldens avslag, ändå 

fortsätta betala ut medel, i akt och mening att stötta personalsituationen under tiden 

överklagan pågår, blir fel. Detta då kommunen riskerar att behöva stå för tre månadslöner (½-

tid) motsvarande maximalt 85 000 kr ur egen kassa om Östhammars kommuns överklagan 

avslås även hos regeringen och prövningen av densamma drar ut på tiden. Detta har inte 

kommunstyrelsen avsatta medel för. 

 

Ärendebeskrivning 

Östhammars kommun har sökt medel från Riksgälden för att arbeta med information och 

kunskapsuppbyggnad gällande slutförvar för radioaktivt avfall såväl inom organisationen som 

utåt mot medborgarna. I den ansökan har även ingått ett stöd till den lokala 

miljöorganisationen Opinionsgruppen för säker slutförvaring (Oss). Detta då mindre 

organisationer inte har möjlighet att ta del av det större bidrag som nationella 

miljöorganisationer som vill engagera sig i slutförvarsfrågor har. Östhammars kommun har 

alltid försäkrat sig om att det underlag och de riktlinjer vi har förhållit oss till gällande detta 

har varit accepterat av såväl Strålsäkerhetsmyndigheten (tidigare utbetalande myndighet) och 

Riksgälden som nu förvaltar in- och utbetalning av medel i Kärnavfallsfonden.  

För 2021 har Oss ansökt om medel motsvarande 412 000 kronor av Östhammars kommun och 

Östhammars kommun beviljade organisationen 360 000 kronor (KSAu 2020-12-08, § 366), 

under förutsättning att Riksgälden beviljade Östhammars kommuns ansökan om medel för 

2021.  Den 21 december 2020 kom Riksgäldens beslut att inte bevilja delar av Östhammars 

kommuns ansökan. Bland annat gällde detta stödet till ideella organisationer som man valt att 

ompröva sedan föregående års positiva respons.  

Östhammars kommun har överklagat Riksgäldens beslut i samtliga delar inklusive det som 

berör stödet till mindre organisationer som är ideella och som vill arbeta med 

slutförvarsfrågan. 

Oss har haft en halvtidsanställd informatör som arbetat med föreningens representation och 

informationsaktiviteter som ett komplement och andra perspektiv till Östhammars kommuns 

information och kunskapsuppbyggnad. 



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-02-23  22 (31) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Det blev därför ett abrupt besked för föreningen och de var tvungna att säga upp informatören 

med omedelbar verkan. Eftersom beskedet från Riksgälden kom så sent fanns inte heller 

medel för föreningen att ersätta informatören under dess uppsägningstid, 3 månader. 

Oss har via mail 2021-01-20 inkommit med önskemål om att Östhammars kommun säkrar 

upp resurser för att täcka uppsägningskostnaderna för informatören på halvtid fram till dess 

att regeringen fattat beslut om Östhammars kommuns överklagan. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Verksamhetschef växande kommun Marie Berggren föredrar ärendet.  

Beslutet skickas till 

Oss: Joachim Stormvall 

Sektor samhälle: Marie Berggren 

 

  



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
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    Dnr KS-2021-37 

§ 39. Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning avseende 

trafik 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer delegationsordningen med de föreslagna ändringarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har fastställt en ändring i reglementet som gör att trafikuppgifter som 

avses i 1 § Lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor samt andra trafikärenden går 

tillbaka till kommunstyrelsen (främst tekniska utskottet) från bygg- och miljönämndens 

arbetsutskott. I beslut om införande av tekniska utskottet har de tilldelats uppgift att bereda 

ärenden och följa området för trafikuppgifter samt övrigt trafik, dvs gator, trafikpolitik och 

trafikförsörjning.  

Den ändring som föreslås i delegationsordningen baseras på hur det var delegerat förra 

gången kommunstyrelsen hade uppgifterna, men med delegering till en annan roll på grund av 

organisationsförändring. Detta stämmer också med hur det varit hos bygg- och miljönämnden. 

Parkeringstillstånd har funnits med tidigare men ligger nu under socialnämnden.  

Diskussion om delegation till kommunstyrelsens tre olika utskott och lönebidrag.  

Beslutsunderlag 

Delegationsordning med tillägg markerat med rött 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Kommunsekreterare Rebecka Modin och verksamhetschef växande kommun Marie Berggren 

föredrar ärendet. Information på förslag till ytterligare ändringar rörande kommunstyrelsens 

utskott och lönebidrag.  

Beslutet skickas till 

Webbredaktör för publicering på kommunens webbplats, övergripande styrdokument 

 

 

  



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-02-23  24 (31) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

    Dnr KS-2020-303 

§ 40. Ändring i reglemente för utvecklingsgrupper  

Beslut 

Arbetsutskottet godkänner förslaget till ändringar i reglementet och skickar det på remiss till 

utvecklingsgrupperna. Synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast 2021-03-22. 

Möjligheten att söka projektmedel pausas till dess att beslut om reglementet är fattat.  

 

Ärendebeskrivning 

Östhammars kommun har i över 20 år samarbetat med lokala utvecklingsgrupper. Det finns 

idag 11 utvecklingsgrupper som täcker in såväl tätorter som landsbygd. I den nuvarande 

arbetsordningen träffar utvecklingsgrupperna kommunalråden och relevanta tjänstemän 3-4 

ggr/år. Vid dessa möten rapporterar utvecklingsgrupperna sina aktiviteter samt ger synpunkter 

på kommunens verksamhet. Mötena blir i mångt och mycket en slags uppföljning på vad som 

varit sedan det senaste mötet parterna emellan.  

I början av 2020 skickades en inbjudan ut till samtliga utvecklingsgrupper, syftet med 

inbjudan var ett samtal om hur vi stärker samarbetet, hur vi finner nya och bättre 

arbetsformer, hur vi gemensamt kan utveckla lokaldemokratin, vilken typ av ekonomiskt stöd 

som behövs samt hur både kommunen och utvecklingsgrupperna får ett mervärde av 

samarbetet. Vare sig kommunen eller utvecklingsgrupperna har varit nöjda med det samarbete 

som varit. 

Hitintills har möten med fem utvecklingsgrupper genomförts. Samtal med ytterligare en grupp 

kommer att genomföras i närtid. Rimligen har pandemin påverkat möjligheten och viljan att 

träffas. 

I de möten som genomförts har följande förstärkts; 

- Vare sig utvecklingsgrupperna eller kommunen tycker att man får ut det man önskar 

av samarbetet 

- Det är viktigt att vi stärker varandra i samarbetet, talar väl om varandra och har en god 

ton i vårt gemensamma arbete, att vi skickliggör varandra 

- Flera grupper föreslår att vi ändrar från rapporterande uppföljningsmöten till 

arbetsmöten där vi planerar och löser gemensamma utmaningar 

- Att ersättningen till grupperna höjs till 17 500/år och att de sökbara utvecklingsmedlen 

avvecklas. 

Beslutsunderlag 

Förslag till ändrat reglemente 

Ärendets behandling 

Arbetsutskottet 2021-02-02, § 18, beslutade att ge förvaltningen i uppdrag ta fram ett nytt 

förslag till reglemente avseende: 

- Ersättning till utvecklingsgrupperna 

- Arbetsordning 



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-02-23  25 (31) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Uppdraget ska rapporteras till kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-09. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Kommundirektör Peter Nyberg föredrar ärendet.  

Beslutet skickas till 

Utvecklingsgrupperna, via Kersti Ingemarsson 

  



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-02-23  26 (31) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

    Dnr KS-2021-115 

§ 41. Avsiktsförklaring C-tillsammans  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaringen.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelserna i Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammar har 

under mars och april 2020 var och en fattat beslut om att ställa sig bakom ambitionen att 

skapa större nytta för medborgarna genom ökad samverkan inom Uppsala län.  

Ambitionen är att kommunerna gemensamt ska genomföra en första bred förstudie angående 

möjligheterna att samverka mer kring olika kommunala uppdrag. Anledningen till att parterna 

vill göra förstudien är den ekonomiska och verksamhetsmässiga utmaning kommunerna står 

inför vad gäller utförandet av sina respektive kärnuppdrag.  

Förstudien har tagit till sig det som Kommunutredningen hade till uppdrag att belysa. 

Utredningen pekar i sitt slutbetänkande Starkare kommuner – med kapacitet att klara 

välfärdsuppdraget (SOU 2020:8) på att förmågan att arbeta utvecklingsinriktat och strategiskt 

skiljer sig alltmer beroende på kommunernas olika förutsättningar. Mindre kommuner har, 

exempelvis, begränsade möjligheter att arbeta strategiskt och utvecklingsinriktat. Utredningen 

konstaterar att för kommuner i funktionellt sammanhängande områden, likt Uppsala län, är 

bristen på kapacitet en av de stora utmaningarna. Kommunerna är inte rustade för att hantera 

planeringsfrågor i ett gränsöverskridande kommunalt/regionalt perspektiv.  

Utredningen pekar på behovet av att ha strategisk utvecklingskapacitet som ger permanent 

och långsiktig förmåga att klara sina uppdrag. 

Kommunstyrelsen har beslutat att fortsätta processen med de samverkansområden som 

föreslås i slutrapporten. (Ärende med diarienummer KS-2020-536.) Avsiktsförklaringen 

formaliserar det fattade beslutet.  

Avsiktsförklaringen är en ambition om att utveckla och fördjupa samarbetet inom områdena 

ovan. Olika konstellationer av avsiktsförklaringens partner kan variera över tid och ingå 

samarbete för de utvalda områdena. En utvald kommun ansvarar för att ta fram handlings- 

eller projektplaner och driva genomförandet inom de olika områdena. 

Aktiviteter i de framtagna projektplanerna är en del av verksamheten i tjänstemanna-

organisationen. De uppdateras kontinuerligt och beslutas eller fastställs inte politiskt men 

biläggs detta ärende som exempel på vilka nyttor som kan uppnås inom de olika 

samarbetsområdena. 

Förvaltningen anser att det är till gagn för Östhammars kommun att ha ett etablerat samarbete 

i de utvalda samarbetsområdena med kommunerna i C-tillsammans och föreslår därför att 

kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaringen. 

Beslutsunderlag 

Förslag till avsiktsförklaring 



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-02-23  27 (31) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Kommundirektör Peter Nyberg föredrar ärendet.  

Beslutet skickas till 

 Samtliga nämnder 

 Samtliga sektorchefer 

 Kommundirektör Peter Nyberg 

 För administration av signering, Enköpings kommun   

  



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-02-23  28 (31) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

    Dnr KS-2021-116 

§ 42. Uppdrag att revidera styrdokument för gåvor och 

representation 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att revidera Reglemente och rutiner för gåvor 

och representation i Östhammars kommun i enlighet med redovisat förslag. 

Ärendebeskrivning 

Enligt riktlinje för styrdokument ska en behovsanalys göras innan framtagande eller 

revidering av politiskt antagna styrdokument.  

Ärendet väcks av två skäl:  

1. Tjänstemannaomorganisationen har gjort att formuleringar i styrdokumentet inte 

längre är aktuella.  

2. Fullmäktiges presidium har gett ett uppdrag om att ta fram skriftliga rutiner för de 

delar som presidiet ansvarar för. Förtydligande i reglementet kan ersätta sådana 

rutiner.  

Utifrån riktlinjen för styrdokument bör reglementet ändras till Regler för gåvor och 

representation i Östhammars kommun. 

Syftet med styrdokumentet är att säkerställa att kommunen följer de regler som finns t.ex. på 

skatteområdet samt att gåvor och representation sker på samma sätt både över tid och till olika 

personer. Övriga styrdokument på området i kommunen är rutiner som förtydligar arbetet, ex. 

för 25-årsuppvaktning.  

Resurser som krävs beräknas till totalt en halv arbetsdag för följande funktioner:  

 Ekonom för att säkerställa att vi följer lagstiftning och föreskrifter kring representation 

 HR för att säkerställa att medarbetarna uppvaktas på rätt sätt 

 Kommunsekreterare för att tydliggöra rutiner gällande förtroendevalda 

Ekonomiska konsekvenser väntas inte ändras, då syftet med översynen är att uppdatera 

dokumentet, inte att göra några ändringar i hur uppvaktningar sker.  

Beslutsunderlag 

Reglemente och rutiner för gåvor och representation i Östhammars kommun via kommunens 

webbplats 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Kommunsekreterare Rebecka Modin föredrar ärendet.  

Beslutet skickas till 

Kommunförvaltningens ledningsgrupp för ärendefördelning, Peter Nyberg 

Handläggare i ärendet: Rebecka Modin, Anneli Jansson-Sumén, Mattias Nilsson  

http://www.osthammar.se/sv/dokument/reglementen-och-arbetsordningar/reglemente-och-rutiner-for-gavor-och-representation/


 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-02-23  29 (31) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

    Dnr KS-2020-434 

    Dnr SN-2020-20 

§ 43. Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut fjärde 

kvartalet 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar del av informationen.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 16 kap § 6 h 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 gynnande beslut fjärde kvartalet 2020. 

Ärendets behandling 

Socialnämndens beslut 2021-02-10, § 17: Statistikrapporten överlämnas till 

kommunfullmäktige.  

Beslutet skickas till 

Socialnämnden  

  



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-02-23  30 (31) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

    Dnr KS-2021-10 

§ 44. Information från kommunförvaltningen 

Beslut 

Arbetsutskottet tar del av informationen.  

 

Ärendebeskrivning 

Ingen information lämnas på dagens sammanträde.  

  



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-02-23  31 (31) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

§ 45. Anmälningsärenden, rapporter med mera 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

Beslut från olika organ, rapporter och skrivelser som anmäls till kommunstyrelsen som 

information.  

 

a) Rapport från Regionen om barn och ungas psykiska hälsa 

Diarienummer: KS-2021-93 

Regionstyrelsen har fått rapporter om förbättring av barn och ungas psykiska hälsa samt om 

köfri vård 2020. Utredningarna har skett inom ramen för Effektiv och nära vård 2030.  

Informationen har delgetts närvårdsstrateg för vidare distribution.  

 

Beslutsunderlag 

Handlingarna publiceras separat i arbetsrummet 




