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§ 133.

Val av justerare

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Pär-Olof Olsson (M) att justera dagens protokoll.

§ 134.

Fastställande av föredragningslista

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer föredragningslistan med följande tillägg:
p. 21 B/§ 154 Diskussion om yttrande gällande remiss i ärenden om tillåtlighet och tillstånd
till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och
kärnavfall
p. 29/§ 162 Angående uppsägning av befintliga nyttjanderättsavtal i Öregrunds hamn
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Dnr KS-2021-443

§ 135.

Tertialrapport 1 för perioden 1 januari till och med 30 april
2021 – Kommunstyrelsens direktrapporterande
verksamheter

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner Tertialrapport 1 för kommunstyrelsens direktrapporterande
verksamheter.
Ärendebeskrivning
I bifogad tertialrapport redogörs för verksamhet och utfall per sista april 2021 i de
verksamheter som direktrapporterar till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tertialrapport per den 30 april 2021, kommunstyrelsens direktrapporterande verksamheter
Dagens sammanträde
Muntlig föredragning
Verksamhetschef ekonomi Sara Ersund och kommundirektör Peter Nyberg föredrar ärendet.
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Dnr KS-2021-443

§ 136.

Tertialrapport 1 för perioden 1 januari till och med 30 april
2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner Tertialrapport 1.
Ärendebeskrivning
I bifogad tertialrapport redogörs för Östhammars kommuns verksamhet under årets första
tertial avseende fullmäktiges beslut om budget och strategiska inriktningsområden. Årets
första tertial redovisar ett resultat som är 10,8 mnkr sämre än budget. För helåret är prognosen
ett resultat som är 8,1 mnkr bättre än budget. De strategiska inriktningsområdena bedöms till
stora delar utifrån prognostiserade, och inte faktiska, styrtalsutfall, då de flesta styrtalsdata
rapporteras per del- eller helår.
Beslutsunderlag
Tertialrapport per den 30 april 2021
Dagens sammanträde
Muntlig föredragning
Ekonom Fredrik Borgelin och verksamhetschef ekonomi Sara Ersund föredrar ärendet.
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Dnr KS-2019-434

§ 137.

Lägesrapport för uppdrag investeringsplan

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Kommunstyrelsen gav 2019-09-03 kommundirektören i uppdrag att ta fram en finansieringsoch investeringsplan på längre sikt. Det ska även finnas en rutin för revidering av planen.
Uppdraget ska redovisas innan 2020-01-31.
Rapport 2021-06-14
Östhammars kommun arbetar sedan 2021 med nya Regler för investeringsprocess. Reglerna
fastställer att det ska finnas en investeringsplan, på kort sikt och längre sikt, som ska revideras
årligen inför budgetarbetet. Investeringsbudgeten för de närmaste 4 åren fastställs sedan i
budgetbeslutet i juni varje år. I budgethandlingen fastställs också periodens kassaflödesanalys
inklusive förändringar i finansieringsverksamheten.
I budgetarbetet 2021, inför budget 2022-2025, har viktiga steg tagits i diskussionerna om
kommunen och kommunkoncernens investeringsbehov. Dessa diskussioner kommer att ligga
till grund för investerings- och finansieringsplanen för perioden 2023-2026 som fastställs i
samband med budgetarbetet för perioden, det arbetet kommer att startas upp under hösten
2021.
Ärendets behandling
Kommunstyrelsen lämnade uppdraget om finansierings- och investeringsplan 2019-09-03,
§ 230. Kommunstyrelsen lämnade tilläggsuppdrag om ett antal utredningar 2020-05-19, § 132
(dessa redovisas som separata ärenden).
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-17, § 330, fick en lägesrapport för uppdragen.
Dagens sammanträde
Muntlig föredragning
Verksamhetschef ekonomi Sara Ersund och ekonom Tony Wahlberg föredrar ärendet.
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Dnr KS-2021-15

§ 138.

Aktiviteter för att öka den upplevda delaktigheten

Beslut
Ärendet återremitteras för att kompletteras med kostnader för samtliga aktiviteter samt en
aktivitet gällande utveckling av kommunens webbplats. Ärendet återupptas på arbetsutskottets
sammanträde 2021-08-24.
Arbetsutskottet står bakom förslagen till aktiviteter.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har under inriktningsmålet ”En öppen kommun” valt styrtalet att öka
andelen invånare som upplever att de har möjlighet att aktivt delta i arbetet med kommunens
utveckling. Under år 2020 låg kommunens betyg kvar på samma nivå som tidigare och målet
nåddes alltså inte. KSAU har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram 4-6 konkreta förslag för
att uppnå en förändring. Förvaltningen föreslår att SKRs delaktighetstrappa blir den modell
som kommunen arbetar efter. Definitionen av delaktighet bryts i modellen ned i fem delar:
Information, konsultation, dialog, samarbete samt medbestämmande.

Aktiviteter som föreslås:
Aktivitet
Form av
delaktighet
Utbildningsbroschyr Information
till alla hushåll
Medborgarpanel
Utdragsbestyrkande

Konsultation

Starttid

Kostnad

Hösten 2021

75000

jan-22

Kan arvoderas

Justerarsignaturer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-06-22

Sid

9 (47)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Medborgarbudget

Medbestämmande

Våren 2022

Politikerkvällar en
gång i månaden med
teman

Konsultation

Hösten 2022

Systematiska
medborgardialoger

Dialog

Hösten 2021

Fokusgrupp Alunda

(samarbete)

Hösten 2021

Strategi för
delaktighet och för
medborgardialog

1-1,3 mkr
(45-60 kr/invånare)

2022

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-02, § 8, behandlade resultat av
medborgarundersökning 2020 och beslutade: Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att
utreda hur medborgarnas upplevda inflytande i kommunen kan förbättras och återkomma med
förslag på åtgärder. Uppdraget rapporteras på arbetsutskottets sammanträde 2021-04-06.
Arbetsutskottet 2021-05-25, § 115, beslutade att ta del av information och gav förvaltningen i
uppdrag att ta fram 4-6 förslag på konkreta insatser med syfte att stärka medborgarnas
upplevda delaktighet. Förslagen ska presenteras på arbetsutskottets sammanträde 2021-06-22.
Arbetsutskottet 2021-06-22, § 138, behandlade ärendet med förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att genomföra de aktiviteter som presenterats i enlighet med den
föreslagna tidplanen. Återrapportering sker enligt ordinarie rutiner för att dokumentera
aktiviteter som genomförs utifrån styrtal. Arbetsutskottet beslutade att ärendet återremitteras
för att kompletteras med kostnader för samtliga aktiviteter samt en aktivitet gällande
utveckling av kommunens webbplats. Ärendet återupptas på arbetsutskottets sammanträde
2021-08-24. Arbetsutskottet står bakom förslagen till aktiviteter.
Dagens sammanträde
Muntlig föredragning
Verksamhetschef attraktiv kommun Elin Dahm föredrar ärendet.
Beslutet skickas till
Kommundirektör Peter Nyberg
Sektor samhälle: Ulf Andersson, Elin Dahm
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Dnr KS-2021-444

§ 139.

Deklaration för en stark demokrati

Beslut
Ärendet återremitteras för att behandlas samtidigt som ärendet Aktiviteter för att öka den
upplevda delaktigheten. Ärendet återupptas på arbetsutskottets sammanträde 2021-08-24.
Ärendebeskrivning
År 2021 är det 100 år sedan som demokratin i Sverige fick sitt genombrott (första valet där
både kvinnor och män fick rösta). Sveriges demokrati står på en stabil grund genom att de
grundläggande fri- och rättigheterna är väl förankrade hos befolkningen, valdeltagandet är
högt liksom tilliten till demokratiska institutioner och mellan människor. Samtidigt står alltför
för många människor utanför och varken deltar eller känner sig delaktiga i vår demokrati.
För att främja demokratin har kommittén Demokratin 100 år tagit fram en deklaration för en
stark demokrati. Målet med arbetet är att öka såväl kunskapen och medvetenheten om
demokratin som engagemanget och delaktigheten. Kommittén arbetar på regeringens uppdrag
och arbetet ska bidra till att utveckla och stärka demokratin på både kort och lång sikt genom
att öka delaktigheten, förankringen och motståndskraften i demokratin. Insatserna ska t.ex.
främja utveckling av de kunskaper och förmågor som människor behöver ha för att kunna
delta aktivt i demokratin, bidra till att uppmuntra och inspirera till demokratiskt deltagande
och stärka stödet för demokratins grundläggande principer. Deklarationen är en del i det
pågående arbetet med att etablera den nationella samlingen Vår demokrati – värd att värna
varje dag.
Deklarationen kan undertecknas av kommuner, regioner, myndigheter,
civilsamhällesorganisationer, näringsliv, skolväsendet och andra aktörer som vill vara med
och bidra till att stärka och utveckla demokratin i Sverige och säkra att den står sig stark även
de kommande 100 åren. Målen med insatsen är att:
1. Fler har en god kunskap och medvetenhet om demokratin och vad vårt demokratiska
system innebär.
2. Fler engagerar sig i demokratin t.ex. genom att delta i samtal om demokrati, påverka lokala
beslutsprocesser, rösta i val, engagera sig i en politisk fråga, i ett parti, eller i en
civilsamhällesorganisation på sin fritid.
3. Ökat stöd för demokratin och att fler tar tydlig ställning för demokrati som styrelseskick.
Deklarationen syftar till att samla och engagera de krafter som stödjer demokratin som
styrelseskick och uppmuntra att fler tar tydligt ställning och arbetar för att stärka demokratin.
De aktörer som antar deklarationen åtar sig att under åren 2020–2021 bidra till de mål som
anges i deklarationen, tar ställning för alla människors lika värde, de grundläggande fri- och
rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism,
främlingsfientlighet, korruption och rasism. För att stärka demokratin ska aktörerna som
ansluter sig till deklarationen:
•

verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet,

Utdragsbestyrkande
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•
•

arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och
bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.

För att underteckna deklarationen ska kommunen ta fram konkreta åtaganden/aktiviteter som
ska genomföras under 2021. En insats bör vara intern (hur ska kommunen arbeta internt med
demokrati?), en extern (hur ska aktören arbeta med externa målgrupper om demokrati?), och
en kommunikationsinsats (vad ska kommuniceras och till vem?). Det pågående arbetet för att
öka den upplevda delaktigheten i kommunen och de aktiviteter som beslutas där kan användas
här. Exempel:
•
•
•

Internt: Implementering av SKRs delaktighetstrappa
Externt: Fokusgrupper kring Alundas utveckling, systematisk medborgardialog
Kommunikativt: Informationsbroschyr om kommunens uppdrag, uppbyggnad och
delaktighet

I början av 2022 ska aktörer som valt att underteckna deklarationen lämna in en kort
beskrivning av den verksamhet som genomförts i förhållande till åtagandena
Av regionens kommuner har Heby, Enköping samt Uppsala undertecknat deklarationen
hittills och Älvkarleby har ärendet för beredning.
Beslutsunderlag
Exempel på åtaganden går att finna här: https://vardemokrati.se/ataganden/
Mer information finns här: https://vardemokrati.se/om-deklarationen/
Ärendets behandling
Arbetsutskottet 2021-06-22, § 139, behandlade ärendet med förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att skriva under deklarationen för
en stark demokrati och att i åtagandena/de konkreta insatserna välja att arbeta med insatserna
från satsningen på ökad upplevd delaktighet i kommunen då dessa har samma syfte.
Åtaganden för undertecknande av deklarationen:
•
•
•

Internt: Beslut och implementering av arbete med stärkt delaktighet i enlighet med
SKRs delaktighetstrappa
Externt: Fokusgrupp/fokusgrupper för vidareutveckling av ett växande Alunda
Kommunikativt: Utbildningsbroschyr om kommunen, uppdrag samt organisation

Arbetsutskottet beslutade att ärendet återremitteras för att behandlas samtidigt som ärendet
Aktiviteter för att öka den upplevda delaktigheten. Ärendet återupptas på arbetsutskottets
sammanträde 2021-08-24.
Beslutet skickas till
Kommundirektör Peter Nyberg
Sektor samhälle (för administration av signering): Ulf Andersson, Elin Dahm
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Dnr KS-2019-37

§ 140.

Diskussionsärende inför ansökan om bredbandsstöd till
Post- och telestyrelsen

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen och ger förvaltningen i uppdrag att
arbeta vidare utifrån förda diskussioner.
Ärendebeskrivning
Ansökan om externa medel för projekt- och utvecklingsarbete med mera är delegerat till
kommundirektör Peter Nyberg. Syftet med dagens ärende är att diskutera kommande ansökan
med kommunstyrelsens utskott och vid behov även med kommunstyrelsen. Ansökan ska vara
inlämnad till Post- och telestyrelsen senast 2021-08-09.
Post- och telestyrelsen (PTS) genomför just nu en stor bredbandssatsning i Sverige.
PTS modell för bredbandsstöd ska göra det möjligt att nå ut till platser med stora behov av
bredbandsinfrastruktur. Därför har regionerna möjlighet att peka ut vilka specifika byggnader
som de anser är mest prioriterade för stödet.
De utbyggnadsprojekt som inkluderar regionalt prioriterade byggnader får en
konkurrensfördel när PTS rangordnar och granskar vilka projekt som ska tilldelas stöd. På så
sätt får prioriteringarna genomslag på vilken utbyggnad som PTS finansierar med stödmedel.
Prioriteringarna sker utifrån generella kriterier som PTS fastslagit.
Genom att göra regionala prioriteringar bidrar regionerna med sin lokalkännedom och har
möjlighet att styra stödet i linje med andra regionala värden. PTS har därför uppmanat
regionerna att nyttja denna möjlighet till att påverka förutsättningarna för tilldelning av
bredbandsstöd. PTS har även uppmuntrat till samverkan med kommuner och andra aktörer
med god lokalkännedom i prioriteringsarbetet.
Region Uppsala har samverkat med länets kommuner och har utarbetat kriterier för sitt urval
som de skickade in till PTS i början av maj. Nedan följer motivering till region Uppsalas
kriterier.
I processen att arbeta fram ett förslag till regional prioritering har dialoger förts med länets
kommuner, Länsstyrelsen i Uppsala län och aktiva nätbyggare som verkar inom Uppsala län.
Under perioden januari till april 2021 har det framkommit information, synpunkter och
önskemål som leder till att den regionala prioriteringen bör ta sin utgångspunkt i sex av de
åtta kriterier som är möjliga att välja mellan.
Dessa sex kriterier är:
Främjande av anslutningar till hushåll; det vill säga stadigvarande bostäder där minst
en person är folkbokförd. Samtliga kommuner som Region Uppsala har haft dialog med har
inkommit med synpunkter om att det är viktigt att främja anslutningar till fastboende. Flertalet
kommuner har bredbandsmål och beslut på att de ska verka för att samtliga hushåll ska ha
möjlighet till en bra digital uppkoppling. Att det finns en stabil och pålitlig
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bredbandsuppkoppling kan i många fall vara ett incitament för en invånare att bosätta sig i
kommunen eller i länet.
Främjande av företagande och näringsliv samt andra verksamheter. I
samverkansprocessen för de regionala prioriteringarna har det framkommit att flertalet
kommuner har en stor andel småföretagare på landsbygden. Många av dem är i stort behov av
en stabil bredbandsuppkoppling för att kunna bedriva och utveckla sin verksamhet. Valet av
det här kriteriet är viktigt för kommunerna, då några upplever att det finns en risk att företag
lämnar kommunen på grund av avsaknaden av en stabil bredbandsuppkoppling.
Beaktande av känd efterfrågan från slutanvändare. En övervägande andel av
kommunerna har uttryckt att det finns känd efterfrågan från slutanvändare i ett flertal områden
runt om i länet. I många fall är det invånare som hör av sig direkt till kommunerna eller
Region Uppsala och förmedlar behovet av en bredbandsuppkoppling. Något som tyder på att
det finns engagemang för att få till en utbyggnad i det aktuella området. Det finns även
områden i kommuner där nätbyggare är intresserade av att bygga bredband, men där
kostnaden är för stor. Något som också indikerar en efterfrågan från slutanvändaren.
Beaktande av långa avstånd till närmaste nod i befintligt nät. Ett par kommuner har i
dialog med Region Uppsala valt att lyfta fram det här kriteriet då de har områden med hushåll
som ligger utspritt i kommunen. Det medför många gånger långa avstånd till närmaste nod i
befintligt nät, vilket i sin tur leder till en mer kostsam bredbandsutbyggnad. Region Uppsala
har i dialog med nätbyggare förstått att en av de större utmaningarna på landsbygden är att
bygga stamsträckor. Det är enligt Post- och telestyrelsen därmed viktigt att välja det här
kriteriet för att underlätta utbyggnaden på landsbygd i Uppsala län.
Beaktande av områdesspecifika förutsättningar som innebär sämre förutsättningar för
bredbandsutbyggnad. Ett flertal kommuner har identifierat områden som är geografiskt
utmanande för en bredbandsutbyggnad, vilket gör den extra kostsam. Det kan vara olika typer
av markförhållanden som gör det svårt för nätbyggare att bygga kommersiellt, som till
exempel en ö. Valet av det här kriteriet är viktigt för att kunna stötta och ge förutsättningar till
utbyggnad i mer utmanande områden.
Områden som har utmaningar med postservice, mobiltäckning, eller har sämre tillgång
till ombud för grundläggande betaltjänster. Det har kommit till en kommuns kännedom
om att det finns områden där mobiltäckningen är undermålig. För att kunna bo och verka i de
här områdena är det viktigt att en bredbandsutbyggnad kommer till stånd. Av den anledningen
är det här kriteriet av vikt att inkludera i den regionala prioriteringen.
Region Uppsala väljer att inte ta med kriteriet Främjande av anslutningar till samhällskritiska
funktioner, som till exempel skolor, vård- och omsorgsboenden, och allmänna
kommunikationer, då det i dialogerna med kommunerna framkommit att samtliga kommuner
är färdiga med bredbandsutbyggnaden till byggnader som innehar samhällskritiska funktioner.
Vidare väljer Region Uppsala att inte ta med kriteriet Samordning med andra insatser som till
exempel andra regionala initiativ och stödinsatser, då det inte har varit aktuellt för länets
kommuner.
Utifrån dessa kriterier och vad som är prioriterade byggnader har Östhammars stadsnät arbetat
fram ett förslag på områden som redovisas muntligt på sammanträdet.
Förutsättningarna är enligt följande:
Utdragsbestyrkande
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•
•
•

Projektmedel från PTS söks med förutsättningen att 100 % av stödberättigade
kostnader erhålls som stöd
Beviljade sökta projekt utbetalas till kommunen under 2021
Projekten skall vara utförda inom 3 år, då slutredovisning skall lämnas

Projektområden som ej beviljas stöd från PTS, realiseras inte under nuvarande förutsättningar.
Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott fick information om utvecklingen av fiber på landsbygden
2019-02-05, § 40. Tekniska förvaltningen fick följande uppdrag:
•
•

Tekniska förvaltningen får i uppdrag att ta fram en strategi för stöd, diskutera med ip
only och sammanställa konsekvenser. Avrapportering ska ske till arbetsutskottet på
sammanträdet 2019-02-26.
Tekniska förvaltningen får i uppdrag att presentera ett underlag för ett möjligt
pilotprojekt i Berkinge. Underlaget ska omfatta finansiering, anslutningsavgifter,
kostnader för slutkund, marknadsundersökning gällande intresset bland boende i
området samt information om relevant teknik. Ärendet återupptas på arbetsutskottets
sammanträde 2019-03-26.

Kommunstyrelsens arbetsutskott fick information utifrån uppdraget 2019-05-14, § 130.
Kommunstyrelsens arbetsutskott fick information om utbyggnad och Östhammars stadsnät
2020-10-06, § 281 (annat dnr, KS-2020-606).
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-05, § 272, beslutade att:
•
•

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom Östhammars Stadsnäts förslag att
realisera ett pilotprojekt för trådlös bredbandsanlutning i Berkinge. Pilotprojektet
finansieras inom befintlig ram för bredbandsinvesteringar 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger Östhammars Stadsnät i uppdrag att ta fram
underlag och kostnadskalkyler för realisering av bredbandsanslutning av Ormön/Stora
Risten.

Tekniska utskottet 2021-03-23, § 48, beslutade: Tekniska utskottet tar del av informationen.
Ytterligare information gällande utlysningen av stöd för bredbandsutbyggnad från PTS (Postoch Telestyrelsen) sker på tekniskt utskott 11 maj 2021.
Tekniska utskottet 2021-05-11, § 74, fick information om bredbandsutbyggnad.
Dagens sammanträde
Muntlig föredragning
Bredbandsstrateg Jan Rydberg föredrar ärendet.
Beslutet skickas till
Delegat för ansökan om medel, Kommundirektör Peter Nyberg
Handläggare Jan Rydberg
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Dnr KS-2020-610

§ 141.

Lägesrapport om pilotprojekt anropsstyrd kollektivtrafik i
skärgården samt anskaffningsbeslut

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att inleda arbetet med upphandling av
båttransporter till och från skärgårdens öar som saknar fast landförbindelse. Båttransporterna
avser färdtjänst, glesbygdsfärdtjänst, hemtjänst, hemsjukvård, bostadsanpassningar,
biståndshandläggning, mattransporter, skolskjuts, elevresor och andra persontransporter som
kan komma ifråga inom kommunens verksamheter. I upphandlingen ska det även, om möjligt,
ställas krav på någon form av båttaxi. Beslutet innebär även ett anskaffningsbeslut.
Ärendebeskrivning
Östhammars kommun har tagit fram ett förslag till pilotprojekt för anropsstyrd kollektivtrafik
i skärgården för de öar som saknar fast förbindelse. Pilotprojektet var tänkt att genomföras
tillsammans med Region Uppsala med start 2:a kvartalet 2021 och pågå under ett år.
Förslaget presenterades vid arbetsutskottets sammanträde 8 december 2020. Region Uppsala
har meddelat att de inte kan delta i projektet. De kommer att under 2021 inleda arbetet med att
samordna de samhällsbetalda resorna i regionen. Inledningsvis kommer arbetet att omfatta de
landbaserade transporterna men är inte främmande för att fortsätta utveckla motsvarande i
skärgården.
De välkomnar förslaget om ett gemensamt pilotprojekt men det förutsätter att en
överenskommelse finns mellan parterna om en samordning av de samhällsbetalda resorna på
land. Ett eventuellt pilotprojekt kan bli av 2022 och regionen föreslår att frågan tas upp igen
hösten 2021 då man vet mer hur arbetet med samordningen av de samhällsbetalda fortskrider.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2021-02-02 gett förvaltningen i uppdrag att undersöka
förutsättningarna för en kommunal pilot för dessa resor, där kommunen inte är huvudman för
resorna utan det sker som ett privat upplägg. Syftet är att underlätta ett eventuellt framtida
upplägg med Region Uppsala.
Kommunförvaltningen planerar att genomföra en upphandling, efter en branschdialog, av
båttransporter i skärgården med öar som saknar fast landförbindelse. Båttransporterna
innefattar färdtjänst, glesbygdsfärdtjänst, hemtjänst, hemsjukvård och
skolskjutsverksamheten.
Dagens sammanträde
Muntlig föredragning
Landsbygdsutvecklare Stefan Edelsvärd och upphandlare Tobias Rudolphson föredrar
ärendet.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef Attraktiv kommun, Elin Dahm
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Verksamhetschef Produktion omsorg, Johan Steinbrecher
Verksamhet Upphandling Inger Modig-Lind, Tobias Rudolphson
Landsbygdsutvecklare Stefan Edelsvärd
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Dnr KS-2021-428

§ 142.

Startbesked trafiksäkerhetsåtgärder i Frösanområdet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att genomföra ”Trafiksäkerhetsåtgärder i Frösanområdet”.
Finansiering sker inom ramen för investeringsprojekt 6282 som finns i investeringsbudgeten
för 2021.
Ärendebeskrivning
Trafiksäkerhetsåtgärder i Frösanområdet består av flera etapper där det första att genomföras
är bussangöringen till Nya skolan. Projekteringen av detta har pågått parallellt med Frösanprojektet.
Trafiksäkerhetsåtgärder planeras och projekteras sedan vidare för Tomtbergavägen samt
bilväg och GC-väg till nya förskolan norr om skolområdet.
Åtgärderna ryms i den investeringsbudget som satts (6282).
Beslutsunderlag
Planritning buss-slinga med GCvägs-anslutningar
Skiss över norra vägarna
Dokumentation kring barnkonsekvenser finns på dnr KSDagens sammanträde
Muntlig föredragning
Byggprojektledare Rickard Hultman föredrar ärendet.
Beslutet skickas till
Verksamhet fastighetsdrift: Lasse Karlsson, Fredrik Nyman, Rickard Hultman
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Dnr KS-2020-170

§ 143.

Covid-19 information

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.
Ärendebeskrivning
Uppdatering av covid-19 läget i Östhammars kommun.
Dagens sammanträde
Muntlig föredragning
Beredskapssamordnare Malin Hübinette föredrar ärendet. Information om att verksamheterna
rapporterar grönt, smittskyddsläget, dialoger med verksamhetsutövare, provtagningsbuss i
Öregrund, förlängning av Folkhälsomyndighetens allmänna råd och om kommunens riktlinjer
för bl.a. distansarbete som förlängts till sista september.
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Dnr KS-2021-256
Dnr REV-

§ 144.

Yttrande över revisionens granskning av kommunens
krisberedskap

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen instämmer i revisionens förslag till åtgärder och står bakom förvaltningens
kommentarer. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra åtgärderna och återrapportera till
kommunstyrelsen senast 2022-06-30.
Ärendebeskrivning
Revisionen har genomfört en granskning av kommunens krisberedskap.
Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisionen att kommunstyrelsen ska
genomföra ett antal åtgärder. De återfinns nedan i kursivt med förvaltningens kommentar
kring respektive åtgärd direkt efter.
Tydliggöra dokumenthierarkin genom att kortfattat beskriva varje dokuments funktion och
inbördes förhållande till övrig dokumentation
Styrdokumenten är under översyn på grund av den omorganisation som kommunen har
genomfört. I översynen tas hänsyn till riktlinje för styrdokument som anger hierarkin mellan
olika dokumenttyper, men hänsyn tas också till undantaget som gör att om ett dokument ska
benämnas på ett särskilt sätt utifrån exempelvis lagstiftning så benämns det på det sättet. Det
finns inget som hindrar att dokumenten som en del i ordinarie revidering förses med ett
avsnitt om relation till andra dokument på området krishantering. Den relationen ska alltid
ingå som underlag när ett styrdokument tas fram.
Utförligare beskriva innehåll och syfte men de utbildningar och övningar som ingår i
kommunens utbildnings- och övningsplan
Förvaltningen instämmer med rekommendationen. Åtgärden genomförs i samband med
ordinarie revidering.
Att kunskaper och erfarenheter från uppföljningsarbetet tillvaratas och återförs till
kommunens samlade krisberedskapsarbete
Förvaltningen instämmer med rekommendationen. Åtgärden genomförs i samband med
översyn av relevanta styrdokument där det ska förtydligas hur kunskaper och erfarenheter tas
tillvara.
Tydliggöra vilka styrande och stödjande dokument kopplat till krisberedskapsarbetet som dels
ska finnas på kommunens externa webbplats och dels på kommunens intranät
Politiskt antagna styrdokument ska enligt riktlinjerna för styrdokument som fullmäktige har
antagit publiceras på kommunens externa webbplats. Detta implementeras med målsättningen
att vara helt genomfört till september 2021. För dokument som antas på tjänstemannanivå är
rutiner under framtagande, med målsättning att de ska vara färdiga innan utgången av 2021.
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En faktor som kan försena detta är utrullningen av office 365. I bedömningen av vad som är
det mest ändamålsenliga sättet att tillgängliggöra styrdokument antagna på tjänstemannanivå
kan intranätet, sharepoint via office 365 eller separat ledningssystem vara olika alternativ. Det
finns inga skäl att styrande eller stödjande dokument inom krisberedskapsarbetet ska
tillgängliggöras på ett annat sätt än andra styrande eller stödjande dokument inom
organisationen. Det skulle snarare riskera att den som söker efter dessa dokument inte hittar
dem. I de fall ett dokument helt eller delvis omfattas av sekretess kan det inte tillgängliggöras
allmänt och särskilda rutiner för detta behöver tas fram.
Revisionen önskar yttrande senast 2021-06-30.
Beslutsunderlag
Granskning av kommunens krisberedskap
Dagens sammanträde
Muntlig föredragning
Beredskapssamordnare Malin Hübinette föredrar ärendet.
Beslutet skickas till
Förtroendevalda revisorer samt sakkunnigt biträde KPMG
Registrator revisionen, via kommunstyrelsen@osthammar.se
Kommunförvaltningens ledningsgrupp för kännedom, Kersti Ingemarsson
Handläggare: Malin Hübinette med kopia Andreas Järvenpää
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Dnr KS-2021-257
Dnr REV-2021-2

§ 145.

Yttrande över revisionens uppföljande granskning av 2018
års genomförda granskningar

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen yttrar sig enligt följande:
Revisionen föreslår i flera fall att områden ska ingå i kommunstyrelsens interna kontroll.
Styrdokument på områdena kommer ingå i riskanalys inför framtagande av internkontrollplan. Om riskanalysen visar att områdena behöver ingå i kommunstyrelsens internkontrollplan kommer de göra det.
Kommunstyrelsen står bakom förvaltningens kommentarer och ger förvaltningen i uppdrag att
arbeta vidare med nyckeltal för drift och underhåll samt förtroendekänsliga poster i enlighet
med de redovisade åtgärderna.
Ärendebeskrivning
Revisionen har genomfört en granskning av 2018 års genomförda granskningar. Dessa
granskningar rör budgetprocess och prognossäkerhet, konsulttjänster, lokalförsörjning och
fastighetsunderhåll, tillsynsverksamhet inom bygg- och miljönämnden samt
förtroendekänsliga poster. Sammanfattningsvis har revisionen konstaterat att bedömningar
och rekommendationer hörsammats till stor del. Mot bakgrund av granskningen lämnar
revisionen ett antal rekommendationer till kommunstyrelsen. Dessa återges i kursivt nedan
följt av förvaltningens kommentar.
Stärka den interna kontrollen av budget- och prognosarbetet genom att löpande utvärdera
risker kopplade till processerna.
Upplägget för arbetet med intern kontroll ses för närvarande över, som en del i den
genomförda ändringen av förvaltningen. I riktlinjer för styrdokument finns det bestämt att
antagna styrdokument som är normerande ska finnas med som en punkt som ska ingå i
riskanalys för intern kontroll. Det omfattar även de antagna reglerna på budgetområdet.
Säkerställa att den reviderade budgetprocessen inklusive tillhörande beskrivningar tydligt
kommuniceras ut samt att dessa finns tillgängliga på kommunens intranät.
Reglerna för budgetprocess och budgetuppföljningsprocess antogs båda på fullmäktige i mars
2021. Dokumenten är publicerade på kommunens externa webbplats, i enlighet med
riktlinjerna för styrdokument som fullmäktige antagit.
Säkerställa att upphandlingar tar höjd för eventuella överprövningar så att kommunen inte
står utan avtal då behov av inköp föreligger. (Rekommendationen kommer från granskning av
konsulttjänster.)
När det gäller att ta höjd för eventuella överprövningar tar Verksamhet Upphandling alltid
höjd för det och i upphandlingsplanen för kommunen finns datum utsatt för när upphandlingar
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ska påbörjas. Ibland kan dock situationer uppstå där Verksamhet Upphandling inte har någon
påverkan ex handläggningstiden i Förvaltningsrätten.
Överväga risker kopplade till inköp av konsulttjänster inom ramen för arbetet med intern
kontroll.
Genom att Verksamhet Upphandling genomför samtliga annonserade upphandlingar ingår det
i arbetet att överväga ev risker. Om en verksamhet genomför en konsultupphandling vilket de
har möjlighet att göra upp till 100 tkr finns rutiner för hur en direktupphandling ska göras på
INES och att avtal ska tecknas. Verksamheten rekommenderas också att alltid att ta kontakt
med Verksamhet upphandling inför genomförande av en direktupphandling.
Se över möjligheten att ta fram egna nyckeltal för drift och underhåll med syfte att jämföra
med andra kommuner. (Rekommendationen kommer från granskning av lokalförsörjning och
fastighetsunderhåll.)
Kommunstyrelsen har ett styrtal för området: Fastighetsbeståndsvärde med underhållsplan.
Det ger en bild av hur fastighetsbeståndets planerade förvaltning ser ut. Planer för
större/dyrare fastigheter ger större påverkan på styrtalets utfall än mindre.
Möjligheten till att ta fram nyckeltal ses över. Förslag till nyckeltal är Budgeterat underhåll
per m2 verksamhetsyta och Faktiskt underhåll per m2 verksamhetsyta. Budgeterat underhåll
kan tas fram ur budgeten. Faktiskt underhåll finns det framtagna nyckeltal i REPAB för, där
är nyckeltalet 150 kr/m2.
Överväga risker kopplade till förtroendekänsliga poster i samband med arbetet med intern
kontroll.
Upplägget för arbetet med intern kontroll ses för närvarande över, som en del i den
genomförda ändringen av förvaltningen. I riktlinjer för styrdokument finns det bestämt att
antagna styrdokument som är normerande ska finnas med som en punkt som ska ingå i
riskanalys för intern kontroll. Det omfattar det reglemente som finns nu för gåvor och
representation. Reglementet är under översyn och även det dokument som kommer ersätta
nuvarande reglemente kommer att ingå.
Säkerställa att de medarbetare som är involverade i processen vad gäller handläggning av
förtroendekänsliga poster, löpande får information och utbildning i syfte att minska risker för
fel.
Verksamhetsstöd ekonomi arbetar fortlöpande med utbildning och information på
kommunens intranät kring handläggningen av förtroendekänsliga poster. Visst systemstöd,
såsom inbyggda kontrollmoment i ekonomisystemet, finns idag men detta kan möjligtvis
utvecklas, frågan kommer att utredas vidare. Inför fastställande av nästkommande periods
internkontrollplaner kommer frågan om internkontroll av förtroendekänsliga poster lyftas,
hanteringen likställas i hela kommunen och det förebyggande arbetet förtydligas.
Övriga kommentarer
Kommunen har genomfört en omorganisation sedan granskningarna 2018 genomfördes.
Revisionen önskar yttrande senast 2021-06-30.
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Beslutsunderlag
Uppföljande granskning av 2018 års genomförda granskningar
Dagens sammanträde
Muntlig föredragning
Kommunsekreterare Rebecka Modin föredrar ärendet.
Beslutet skickas till
Förtroendevalda revisorer samt sakkunnigt biträde KPMG
Registrator revisionen, via kommunstyrelsen@osthammar.se
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Dnr KS-2021-326

§ 146.

Yttrande angående remiss om SOU 2021:16 En väl
fungerande ordning för val och beslutsfattande i
kommuner och regioner

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Östhammars kommun yttrar sig över remissen enligt följande:
ingen erinran mot förslagen i SOU 2021:16 En väl fungerande ordning för val och
beslutsfattande i kommuner och regioner.
Ärendebeskrivning
Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag om en väl fungerande ordning för val och
beslutsfattande i kommuner och regioner. Syftet med uppdraget är att åstadkomma en
valordning som är lätt att förstå, lätt att tillämpa och säkerställer representation från politiska
minoriteter. Uppdraget syftar även till att tillförsäkra fortsatt goda möjligheter för ett effektivt
och rättssäkert beslutsfattande i kommuner och regioner.
De områden som behandlas är automatiserat beslutsfattande, ordningen för val i kommunoch regionfullmäktige, tjänstgöringen för ersättare i fullmäktige, de kommunala
jävsbestämmelserna samt kommunala föreskrifter.
Förvaltningens kommentarer
Automatiserat beslutsfattande – förslaget är att det ska bli möjligt att genom delegation
uppdra åt en automatiserad beslutsfunktion att besluta på en nämnds vägnar ett visst ärende
eller en viss grupp av ärenden. Det innebär att en automatiserad beslutsfunktion ska kunna
fatta beslut på delegation på samma sätt som en anställd kan fatta beslut på delegation idag.
Skäl som lyfts att införa denna möjlighet är att använda tekniska möjligheter till
effektivisering för att frigöra tid att ge bättre service till medborgarna samt att inte ha en
skillnad mot staten där det redan finns automatiskt beslutsfattande inom en rad områden.
Beslut som ska fattas av fullmäktige, beslut som inte får delegeras och beslut där det finns
krav på t.ex. underlag som inte kan automatiseras (t.ex. adoptioner) kommer inte omfattas av
möjligheten. De beslut som ligger närmast till hands att automatisera är de där man avgör om
en förutsättning finns eller inte. Exempel på beslut som kan komma i fråga är plats i förskola
och tillstånd att använda färdtjänst, se s. 92 i SOU:n. Nämnden som delegerar kommer ha
ansvar för att följa upp och kontrollera, precis som nämnden har idag när den delegerar till en
anställd. I och med att förslaget innebär en möjlighet att införa delegation med vissa
avgränsningar till skydd för den enskilde (ingen skyldighet) ser förvaltningen inga skäl att
invända mot ändringen. Det blir upp till kommunernas nämnder att avgöra om den vill behålla
besluten hos sig, delegera till anställd eller delegera till automatiserat beslutsfattande.
Ordningen för val i kommun- och regionfullmäktige handlar om lagen (1992:339) om
proportionellt valsätt (LPV) där inga större förändringar föreslås, det handlar snarare om att
modernisera lagen som i stort sett är från 1913 och se till att det finns förarbeten för
uttolkarna att vända sig till. Förvaltningens bedömning är att detta är positivt. En annan
Utdragsbestyrkande
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förändring är att om man använt LPV vid ett val och en ledamot avgår ska ny ledamot utses ur
samma parti, snarare än ur listan. Detta för att bibehålla representationen i organet man väljer
till. Förändringarna ska träda i kraft 1 juli 2022 enligt förslaget och kommer därmed användas
efter valet till kommunfullmäktige 2022.
Tjänstgöringen för ersättare i fullmäktige handlar om skillnader mellan regionfullmäktige och
kommunfullmäktige som främst rör regioner och kommuner som har flera valkretsar.
Förslaget är att inte göra några ändringar. Östhammars kommun har endast en valkrets och
skulle inte märka av några ändringar, förvaltningen har inga synpunkter på förslaget.
De kommunala jävsbestämmelserna föreslås bli enhetliga med förvaltningslagens för
jävsgrunderna sakägar-, intresse- och närståendejäv, ställföreträdarjäv samt delikatessjäv.
Övriga skillnader i jäv anpassas inte. Det rör sig till stor del om att ha samma ordalydelse men
behålla relevanta skillnader.
Kommunala föreskrifter handlar om ett förslag till ändring som innebär att förvaltningslagens
bestämmelser om överklagan tillämpas på vissa kommunala föreskrifter bl.a. enligt lagen om
nämnder för vissa trafikfrågor. Förvaltningen har inget att invända mot detta.
Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 25 augusti 2021.
Beslutsunderlag
Handlingar finns tillgängliga via Regeringskansliets webbplats
Dagens sammanträde
Muntlig föredragning
Kommunsekreterare Rebecka Modin föredrar ärendet.
Beslutet skickas till
Finansdepartementet

och med kopia till
märkt diarienummer Fi2021/01444 och
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Svaret bör lämnas i två
versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. Word), den andra i ett format (t.ex. pdf)
som följer tillgänglighetskraven enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital
offentlig service. Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.
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Dnr KS-2021-415

§ 147.

Yttrande angående remiss från Trafikverket om
miljöbedömning av revidering av gällande nationell plan

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Östhammars kommun inte yttrar sig över
remissen.
Ärendebeskrivning
Trafikverket har skickat en inbjudan till samråd om avgränsning (enligt 6 kap. 10 §
miljöbalken) som del av strategisk miljöbedömning av revidering av gällande nationell plan
för transportsystemet 2018-2029.
Yttrandet ska ha inkommit senast den 30 juni 2021.
Beslutsunderlag
Missiv avgränsningssamråd som innehåller länk till fullständiga handlingar
Beslutet skickas till
Trafikverket,

med ämne ”Avgränsningssamråd”

som ämne/rubrik.
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Dnr KS-2021-433

§ 148.

Yttrande om förslag till regionalstödskarta

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Östhammars kommun inte yttrar sig över
remissen.
Ärendebeskrivning
Europeiska kommissionen har fattat beslut om Riktlinjer för statligt regionalstöd för perioden
2022–2027 (riktlinjerna). Av dessa riktlinjer framgår regler kring var, när och hur
regionalstöd kan beviljas till företag i missgynnade områden i Europa och vilka områden som
kan inkluderas i respektive medlemsstats regionalstödskarta. Regionalstödskartan ska anmälas
till och godkännas av kommissionen, och planeras att gälla från och med 1 januari 2022 till
och med 31 december 2027.
Östhammars kommun ingår ej.
Beslutsunderlag
Remiss
Beslutet skickas till
Näringsdepartementet,

och med kopia till
i både word- och webb-anpassat pdf-format. Ange
diarienummer N2021/01813 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Vänligen döp filen till Regeringskansliets diarienummer (utan snedstreck) N2021-01813, följt
av remissinstansens namn.
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Dnr KS-2021-416

§ 149.

Yttrande om handlingsprogram för förebyggande
verksamhet och räddningstjänst från 2022 enligt lagen om
skydd mot olyckor

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Östhammars kommun inte har något att erinra mot förslaget
och i övrigt yttrar sig kommunen över remissen Handlingsprogram för förebyggande
verksamhet och räddningstjänst från 2022 enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
enligt kommenterarna under ärendebeskrivningen.
Ärendebeskrivning
Uppsala brandförsvar styrs av en gemensam räddningsnämnd som ansvarar för
räddningstjänsten i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner. Kommunfullmäktige i
respektive kommun beslutar om handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot
olyckor. Bifogat finns förslag till nytt handlingsprogram från 2022. Handlingsprogrammet
utgör en omarbetning och uppdatering av handlingsprogram 2020 utifrån MSB:s nya
föreskrift om innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram för förebyggande
verksamhet och räddningstjänst.
Östhammars kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på samrådsversionen av
Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst från 2022 enligt Lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor.
Förvaltningens bedömning är att handlingsplanen uppfyller de krav som ställs i LSO.
Den föreslagna planen medför inga förändringar för kommunen. Däremot lyfts det i planen
fram områden som berör Sektor omsorg och Sektor Samhälle. De område som främst berör
kommunen är utmaningen inom Sektor omsorg med att arbeta med brandsäkerheten för
riskgrupper. Detta med bakgrunden av bland annat äldre och människor med
funktionsnedsättningar har en ökad risk att omkomma till följd av brand.
För sektor samhälle berörs området kring plan- och byggprocess. Av handlingsprogrammet
framgår att förtätningar av städer skapar risker när bostäder förläggs närmare farligt godsleder
och riskobjekt. Det nämns också hur ny teknik och nya sätt att bygga så som höga trähus och
solcellspaneler skapar utmaningar för brandskyddet. För att garantera säkerheten ställs krav
på plan- och byggprocessen där det är viktigt att kommunen har rätt kunskap.
Utifrån kommunens verksamhet ses inga behov av förändring av handlingsplanen och därför
föreslås att kommunen inte lämnar ett yttrande i frågan. Eventuella synpunkter ska vara
Uppsala brandförsvar tillhanda senast 2021-08-22.
Beslutsunderlag
Samrådsversion av handlingsprogrammet
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Dagens sammanträde
Muntlig föredragning
Förtroendevalda från Östhammars kommun i räddningsnämnden Margareta Widén Berggren
(S) och Lennart Owenius (M), representant Uppsala brandförsvar samt utredare Oskar
Johansson föredrar ärendet.
Beslutet skickas till
Brandförsvaret,
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Dnr KS-2021-292

§ 150.

Hantering av medborgarmotion om pumptrackbana

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att medborgarmotionen hanteras inom kultur- och
fritidsnämnden, inklusive beslut.
Ärendebeskrivning
Medborgarmotionen Pumptrackbana i Österbybruk har uppnått namnunderskrifter från 1 % av
folkbokförda i kommunen. Vissa signaturer är ogiltiga, t.ex. pga. bostadsort men rätt antal
underskrifter är ändå uppnått.
Medborgarmotionen rör pumptrackbana som är att beteckna som en fritidsanläggning. Frågan
ligger inom kultur- och fritidsnämndens område enligt reglemente, nämnden har ansvar att
verka för att tillgodose behovet av anläggningar och lokaler för kultur- och fritidsverksamhet.
Själva markfrågan om en bana ska anläggas på kommunal mark skulle även beröra
kommunstyrelsen, men för att handlägga och besluta om medborgarmotionen räcker beslut i
kultur- och fritidsnämnden.
Ärendet handläggs av förvaltningen. När kultur- och fritidsnämnden behandlar ärendet bjuds
medborgarmotionären in till sammanträdet för att presentera motionen.
Beslutsunderlag
Medborgarmotionen finns via kommunens webbplats
Dagens sammanträde
Muntlig föredragning
Kommunsekreterare Rebecka Modin föredrar ärendet.
Beslutet skickas till
Kommunförvaltningens ledningsgrupp för ärendefördelning, Kersti Ingemarsson
Kultur- och fritidsnämnden
Medborgarmotionären
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Dnr KS-2021-445

§ 151.

Uppföljning av upplägg för kommunstyrelsens
sammanträden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lämnar följande punkter till presidiet att ha med sig inför planeringen av
upplägg för kommande sammanträden med kommunstyrelsen:
•
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen (KS) har under våren testat ett upplägg för sammanträdena enligt
modellen:
1. Uppstart. Upprop, val av justerare, fastställande av föredragningslista och insamling
av vilka ärenden som grupperna önskar föredragningar för.
2. Grupp under ca 1,5 timmar. Majoritet respektive opposition har haft grupp. På de
ärenden där föredragning önskats har tjänsteperson (tj.) deltagit. På grund av
distansdeltagande med anledning av covid-19 har grupp genomförts i så kallade
breakout rooms i zoom.
3. Beslut i ärenden enligt ordningen i föredragningslistan.
Tidigare upplägg hade modellen att det fanns en tid avsatt då ledamöter och ersättare kunde
be om kortare föredragningar eller svar på frågor i ärendena på föredragningslistan. Detta för
att ersätta upplägget som var före det, där tjänstepersoner bokades upp till sitt ärende och
inväntande eventuella frågor vilket innebar ett ineffektivt användande av tjänstepersonernas
tid. De tidigare upplägget har inneburit att föredragningslistan har gåtts igenom, därefter
kortare grupp, därefter beslut i respektive ärende.
I nedanstående genomgång av konsekvenser har de synpunkter som lyfts under sammanträden
tagits med. Komplettering sker under arbetsutskottets sammanträde.
Upplägg

Konsekvenser för
förtroendevalda i KS

Genomgång av ärenden med
tj. uppbokad, grupp, beslut.

Lättare att komma på en
fråga sent och få svar.

Frågetid med tj., genomgång
av ärenden, grupp, beslut.

Behöver veta vilka frågor
man har vid sammanträdets
start.

Utdragsbestyrkande

Konsekvenser i användande
av tjänstemannatid

Stort användande av tid:
väntan på ärende under
sammanträdet, oftast ingen
Yrkanden kan lyftas
informativt och diskuteras av fråga att svara på. Kan ej
boka andra möten eller
den andra gruppen.
arbeta med annat.
Litet användande av tid:
bokning på 30 min som tas
bort om det inte finns frågor.
Kan ej boka andra möten
men kan arbeta med annat.
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Yrkanden kan lyftas
informativt och diskuteras av
den andra gruppen.
Längre grupp med tj., beslut

Behöver veta vilka frågor
man har vid sammanträdets
start.
Yrkanden behandlas direkt.
Oppositionen upplever att
det har blivit tidsnöd och att
föredragningarna hade
passat bättre i hela KS.

Litet användande av tid:
bokning på 1,5 h som tas
bort om det inte finns frågor.
Kan ej boka andra möten
men kan arbeta med annat.

Ett upplägg som inte använts i Östhammars kommuns kommunstyrelse men som används i
vissa andra kommuner är att ha grupp helt separat från sammanträdet.
Utöver det ovanstående, som rör upplägget, tillkommer aspekten distanssammanträde. På
grund av covid-19 har merparten av de förtroendevalda i KS deltagit i sammanträdet på
distans. Hanteringen av grupp har utvecklats löpande men det kan lätt konstateras att samtliga
upplägg fungerar något sämre vid distanssammanträde än vid ett helt fysiskt sammanträde.
I diskussionen om fortsatt upplägg rekommenderas att utgångspunkten är hur
kommunstyrelsens ledamöter får bäst förutsättningar att fatta beslut, men planerad inriktning
för om sammanträdena ska ske med ett större, mindre eller obefintligt distansdeltagande
behövs för att kunna leverera förutsättningarna för sammanträdet.
Dagens sammanträde
Muntlig föredragning
Kommunsekreterare Rebecka Modin föredrar ärendet.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg (C)
Kommunsekreterare Rebecka Modin
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Dnr KS-2021-429

§ 152.

Granskning om förslag till detaljplan för Öregrund 4:121
m.fl.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
Ärendebeskrivning
Detaljplan för Öregrund 4:121 m.fl. är på granskning 9 juni – 21 juli 2021.
Syftet med denna detaljplan är att nyttja området på ett mer ändamålsenligt sätt än tidigare
planer medgett. Den nya detaljplanen inför en rätt att fortsätta använda fastigheterna Öregrund
4:121 och 7:147 för bostadsändamål.
Beslutsunderlag
Kommunens webbplats, detaljplaner http://www.osthammar.se/detaljplaner
Beslutet skickas till
Bygg- och miljönämnden
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Dnr KS-2020-303

§ 153.

Antagande av reglemente för utvecklingsgrupperna

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar reglemente för utvecklingsgrupperna.
Ärendebeskrivning
Östhammars kommun har i drygt 20 år arbetat tillsammans med lokala utvecklingsgrupper.
Syftet har varit att uppmuntra och stärka lokala initiativ och utvecklingsprocesser. Nuvarande
reglemente samt förslag till förändringar har varit utsända på remiss till samtliga
utvecklingsgrupper. Remissvaren har inarbetats i nedanstående förslag. Två synpunkter som
ej tagits med är, kravet på att ledamöter måste vara folkbokförda på orten samt att
utvecklingsgrupperna skall vara remissinstans.
Skälen till detta är, dels att kommunen anser att såväl deltidsboende som verksamhetsutövare
(med annan folkbokföringsort), är viktiga för orten och kan tillföra perspektiv i de lokala
utvecklingsprocesserna. Avseende synpunkten om remissinstans förordar kommunen att
utvecklingsgrupperna blir en deltagande part långt tidigare i processen, hels i det initiala
planeringsskedet.
Beslutsunderlag
Förslag till reglemente, reviderat efter återremiss
Återremissyrkande
Nu gällande reglemente via kommunens webbplats
Ärendets behandling
Vid beredning i kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25, § 116, avstod Pär-Olof Olsson
(M) från att delta i beslutet.
Vid behandling i kommunstyrelsen 2021-06-01, § 152, beslutade kommunstyrelsen att
återremittera ärendet för att bereda förslagen i Pär-Olof Olssons yrkande. Yrkandet beskrivs i
en bilaga till protokollet.
Dagens sammanträde
Muntlig föredragning
Kommundirektör Peter Nyberg föredrar ärendet.
Beslutet skickas till
Samtliga utvecklingsgrupper
Webbredaktör för publicering på kommunens webbplats, sidorna styrande dokument och
utvecklingsgrupper
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Dnr KS-2021-464

§ 154.

Diskussion om yttrande gällande remiss i ärenden om
tillåtlighet och tillstånd till anläggningar i ett
sammanhängande system för slutförvaring av använt
kärnbränsle och kärnavfall

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till remissvar
utifrån förda diskussioner. Beredning sker i kommunstyrelsen 2021-06-29. Arbetsutskottet
lämnar en begäran om att extra sammanträde med fullmäktige ska genomföras 2021-07-06
kl. 18.00 för att besluta om kommunens yttrande över remissen.
Ärendebeskrivning
Östhammars kommun har fått en remiss från Miljödepartementet om Ärenden om tillåtlighet
enligt miljöbalken och tillstånd enligt lagen om kärnteknisk verksamhet till anläggningar i ett
sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall. Remissvar
ska lämnas in senast den 31 juli.
Syftet med dagens ärende är dels att diskutera remissen, dels att diskutera eventuellt extra
sammanträde med fullmäktige för att besluta om kommunens yttrande.
Beslutsunderlag
Remiss
Dagens sammanträde
Muntlig föredragning
Utredare slutförvar Anna Bergsten, juridisk konsult och fullmäktiges ordförande Roger
Lamell föredrar ärendet.
Beslutet skickas till
Utredare slutförvar Anna Bergsten
Fullmäktiges ordförande Roger Lamell
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Dnr KS-2021-440

§ 155.

Information om Båtveckan 2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tar del av information om Båtveckan 2021.
Ärendebeskrivning
ÖRK planerar för att kunna genomföra Båtveckan 4-7 augusti 2021. Det finns ett par
scenarion att utgå ifrån gällande festivalområdet och vi håller avstämningsmöten under
sommaren för att hålla oss uppdaterade hur smittspridningen ser ut och vilka restriktioner som
ska efterföljas.
Dagens sammanträde
Muntlig föredragning
Destinationsutvecklare Lisa Karm Togo, sektorchef samhälle Ulf Andersson och
kommunjurist Anna Lidvall Gräll föredrar ärendet.
Beslutet skickas till
Sektor Samhälle, Lisa Karm Togo, Ulf Andersson, Elin Dahm
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Dnr KS-2021-441

§ 156.

Politisk viljeriktning för turismverksamhet 2022-2025

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att den politiska viljeinriktningen för turismverksamhet inför
upphandling av denna tjänst ska vara:
Den nuvarande fysiska turistbyråverksamheten ska succesivt under kommande fyra års period
ställas om till att bestå av fysiska InfoPoints och därmed öka tillgängligheten av
besökarservicen geografiskt. Även den digitala besöksservicen bör utvecklas och bli mer
tillgänglig.
Ärendebeskrivning
Östhammars kommun står inför en ny upphandling av turismverksamhet som innefattar
besökarservice, marknadsföring och destinationsutveckling. Digitaliseringen har påskyndats
av pandemin, besökarnas beteende nationellt och internationellt har ändrats och lokala
verksamhetsförändringar gör att det finns anledning att se över det uppdrag som ska
upphandlas och anpassa uppdraget efter dagens trender och besöksbeteende.
Två möjliga beslut har lämnats in där förvaltningen förespråkar alterantiv 2:
(Alt. 1) Politisk viljeriktning för turismverksamhet
Den nuvarande fysiska turistbyråverksamheten ska succesivt under kommande fyra års period
ställas om till att bestå av fysiska InfoPoints och därmed öka tillgängligheten av
besökarservicen geografiskt. Även den digitala besöksservicen bör utvecklas och bli mer
tillgänglig.
(Alt. 2) Politisk viljeriktning för turismverksamhet
Besöksservicen i Östhammars kommun ska ställas om att passa det digitala beteende som
gäller för svenska och internationella besökare. Under kommande fyraårsperiod är det
önskvärt att upphandlad leverantör för turistverksamhet hittar ett arbetssätt som innebär att
besöksservicen utvecklas till att vara mer tillgänglig både geografiskt och digitalt.
Beslutsunderlag
Presentation på sammanträdet.
Dagens sammanträde
Muntlig föredragning
Destinationsutvecklare Lisa Karm Togo och sektorchef samhälle Ulf Andersson föredrar
ärendet.
Beslutet skickas till
Sektor Samhälle, Lisa Karm Togo, Ulf Andersson, Elin Dahm
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Dnr KS-2021-442

§ 157.

Tillväxtgalan 2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att årets Tillväxtgala sker i egen regi i en nerskalad variant år
2021. Galan blir ett hybridevent, dvs. digital och fysisk och hålls i slutet av oktober/början på
november. Prisvärdar och nominerade bjuds in att delta på plats. Nomineringsprocessen
startar i augusti.
Förvaltningen får i uppdrag att inför 2022 se över upplägget för att utveckla galan till ett ännu
mer eftertraktat och hållbart evenemang.
Ärendebeskrivning
Med anledning av pandemin blev Tillväxtgalan 2020 helt digital. Den sändes via Facebook
och Youtube under en vecka i november med namnet Tillväxtveckan. Inför planeringen av
Tillväxtgalan 2021 kvarstod osäkerhet kring huruvida en fysisk gala var möjlig. En första plan
var att genomföra en fysisk och digital gala i september. Inför ny upphandling genomfördes
dialogmöten i slutet på mars med eventarrangörer för att stämma av möjligheter att arrangera
en Tillväxtgala med flexibla lösningar. Där framkom det tydligt att tidigare upplägg med att
upphandlad aktör går in och riskerar ev. förlust, inte var aktuellt i dagens osäkra läge. Det
framkom även många goda idéer kring hur galan kunde utvecklas i framtiden.
Dagens sammanträde
Muntlig föredragning
Destinationsutvecklare Lisa Karm Togo och sektorchef samhälle Ulf Andersson föredrar
ärendet.
Beslutet skickas till
Handläggare: Lisa Karm Togo
Kommunförvaltningens ledningsgrupp för kännedom, Kersti Ingemarsson
Sektor Samhälle, Nina Målberg-Laukkanen, Ulf Andersson, Elin Dahm
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Dnr KS-2020-561

§ 158.

Förtydligande gällande uppdrag att skapa en samlad
hållbarhetspolicy för ekologisk, social och ekonomisk
hållbarhet

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet
med att ta fram en hållbarhetspolicy för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i enlighet
med tidigare uppdrag. Den samlade hållbarhetspolicyn ska ersätta gällande policy för
ekologisk hållbarhet från 2016 och policy för social hållbarhet från 2018. Policyn ska åtföljas
av riktlinjer som tydliggör hur verksamheterna ska införliva hållbarhet i sitt löpande arbete.
Relationen till andra gällande kommunala styrdokument ska tydliggöras i processen.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-13 att ersätta kommunens miljöpolicy från 1998 till
en hållbarhetspolicy för ekologisk hållbarhet samt att ge kompletterande uppdrag gällande
policy för social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Kommunfullmäktige beslutade 201811-27 om policy för social hållbarhet. Arbetet med policy för ekonomisk hållbarhet har inte
påbörjats. Sedan 2018 har kommunens hållbarhetsarbete konkretiserats genom antagna
Hållbarhetslöften inom Färdplan för Uppsala län och i flera länssamarbeten kring social
hållbarhet. Genom inriktningsmålet En hållbar kommun styr kommunfullmäktige i riktning
mot alla tre delar av hållbarhetsfrågorna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-01-21 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen
tillsammans med berörda från Lednings- och verksamhetsstöd i uppdrag att skapa en samlad
hållbarhetspolicy för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.
Under 2020 arbetades nya riktlinjer för styrdokument fram. Då detta arbete påbörjades under
våren 2020, avvaktade Samhällsbyggnadsförvaltningen med att arbeta vidare med en samlad
hållbarhetspolicy till dess att de nya riktlinjerna beslutades av KF 2020-12-15. I enlighet med
riktlinjerna bör en policy, följas av riktlinjer som tydliggör hur organisationen ska arbeta i
enlighet med den normerande policyn.
Nu finns aktuella riktlinjer för kommunala styrdokument och vid kommunens omorganisation
har sektor Samhälle tagit över ansvaret för samordningen av hållbarhetsarbetet.
Sektor Samhälle har gjort bedömningen att det i arbetet behöver ingå kompetens för de tre
benen i hållbarhetsarbetet – ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och kommer inleda
arbetet med hållbarhetspolicy under hösten 2021. Sektor Verksamhetsstöd har en särskild roll
i arbetet genom verksamhet Ekonomi samt verksamhet Kansli och utveckling. Övriga sektorer
kommer behöva delta i arbetet som referensgrupp för riktlinjerna.
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Behov av förtydliganden inför uppdraget
• I relation till de nya riktlinjerna för kommunala styrdokument, önskar sektor Samhälle
få ett förtydligande om uppdraget även omfattar att ta fram riktlinjer kopplat till
hållbarhetspolicyn.
• Uppdraget bör förtydligas med att en samlad hållbarhetspolicy ska ersätta gällande
policy för ekologisk respektive social hållbarhet.
• Östhammars kommun har andra styrande dokument som angränsar till en
hållbarhetspolicy. Det gäller inköpspolicy, policy för beslut som påverkar barn, policy
för livsmedel, resepolicy m.fl. Uppdraget bör förtydligas att dessa ska kartläggas i
processen, i syfte att styrdokument inte ska överlappa utan stärka varandra.
• Önskemål om fokusområden/inriktningar som särskilt ska beröras i kommunens
hållbarhetspolicy bör tydliggöras i uppdraget. Nuvarande inriktningar finns beskrivna
som rubriker i policy för ekologisk respektive social hållbarhet.
Beslutsunderlag
Policy för hållbar utveckling – ekologisk (beslutad 2016)
Policy för social hållbarhet (beslutad 2018)
Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-01-21, § 41, (dnr KS-2020-36) att ge
samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med berörda från lednings- och verksamhetsstöd
i uppdrag att:
− ta fram en struktur för hur kommunen ska arbeta med hållbarhet inom ramen för vår
styrmodell inklusive förslag på 10-15 nyckeltal som ska följas utifrån de 53 som RKA
har tagit fram.
− skapa en gemensam hållbarhetspolicy för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.
Dagens sammanträde
Muntlig föredragning
Miljösakkunnig Camilla Andersson föredrar ärendet.
Yrkanden
Ylva Lundin (SD) yrkar avslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet avslår yrkandet.
Beslutet skickas till
Sektor samhälle: Ulf Andersson, Marie Berggren, Elin Dahm, Camilla Andersson
Sektor verksamhetsstöd: Helen Åsbrink, Sara Ersund, Anna Lidvall Gräll
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Dnr KS-2021-387

§ 159.

Gällande skarv i Östhammarsfjärden och Granfjärden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen besvarar inskickad skrivelse enligt följande:
Östhammars kommun har tagit emot en skrivelse gällande skarv på öar i Östhammarsfjärden.
Avsändaren har fått svar från Bygg- och miljönämnden som beskriver att frågan inte kan
klassas som en miljö- eller hälsoskyddsfråga och därför inte kan hanteras av nämnden. Utöver
det svar som redan skickats kompletterar Kommunstyrelsen med följande svar:
Östhammars kommun har uppmärksammat att skarvpopulationerna bedömts öka längs vår
kust, inklusive på öar i Östhammarsfjärden och Granfjärden. Under juni 2021 har dialog
inletts med Länsstyrelsen i Uppsala län i frågan om skarv, i syfte att inventera och göra
bedömningar av skarvens häckning i området. En inventering har initierats via Länsstyrelsen
under 2021. Inventeringar har även genomförts i Tierps kommun. Östhammars kommun
fortsätter att bevaka frågan och ha dialog med Länsstyrelsen för att diskutera skarvens
påverkan och eventuella åtgärder.
Gällande skyddsjakt efter skarv finns särskilda bestämmelser kring var, när och hur detta får
genomföras, i beslut från Länsstyrelsen 2021-03-18. Jakträttsinnehavare och yrkesfiskare i
länet kan få bedriva skyddsjakt som skrämselmetod i syfte att få skarven att hålla sig borta
från fiskeredskap kopplade till yrkesfiske samt för att skydda känsliga fiskbestånd.
Skyddsjakten är inte en populationsbegränsande jakt. Se vidare i Länsstyrelsens beslut.
Ansvar, rättigheter och skyldigheter kopplade till skarv är alltså en delad fråga av många
parter och aktörer inom kommunens geografi, där Östhammars kommun ser sin roll i att ha en
aktiv dialog med Länsstyrelsen för den övergripande förvaltningen av skarv längs vår kust.
Ärendebeskrivning
Östhammars kommun har fått en skrivelse gällande uttryckt oro kring den ökande
skarvpopulationen i Östhammarsfjärden. Sektor Samhälle bedömer att populationen har ökat
längs hela kusten det senaste decenniet, inklusive i Granfjärden och Östhammarsfjärden.
Kontakt har utifrån detta tagits med Länsstyrelsen i Uppsala län i juni 2021, i syfte att få en
bedömning från dem kring beståndet lokalt. Länsstyrelsen har tidigare inventerat
skarvförekomst i Karlholmsfjärden och har nu efter Östhammars kommuns förfrågan, i juni
2021 initierat inventeringar även i Granfjärden, Östhammarsfjärden och Kallrigafjärden.
Skarvpopulationen och eventuella åtgärder bör även i kommunens perspektiv ses i ett större
sammanhang än utifrån enstaka öar, då skarven vid störning kan byta plats för häckning och
då flytta till andra öar inom kommunen. Utifrån inventeringsresultaten kommer det finnas ett
underlag för att fortsatt diskutera skarvens utbredning och påverkan. Dialogen bör därför
fortsätta hållas levande med Länsstyrelsen och Tierps kommun.
Gällande skyddsjakt efter skarv finns i beslut från Länsstyrelsen 2021-03-18 särskilda
bestämmelser kring var, när och hur detta får genomföras.
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•
•
•
•

Jakträttsinnehavare och yrkesfiskare kan få bedriva skyddsjakt som skrämselmetod i
syfte att få skarven att hålla sig borta från fiskeredskap kopplade till yrkesfiske samt
för att skydda känsliga fiskbestånd.
I beslutet beskrivs att skyddsjakten inte är en populationsbegränsande jakt då
omfattningen av jakten kan ses som ringa.
Jakten anses endast vara befogad som skrämselmetod.
Länsstyrelsen beskriver att de ska utvärdera genomförd skyddsjakt under 2021.
Östhammars kommun bör vara aktiva i att ta del av utvärderingen.

Beslutsunderlag
Inkommande skrivelse 2021-05-17
Beslut om tillstånd till skyddsjakt efter skarv i Östersjön inom Uppsala län 2021-03-18
Dagens sammanträde
Muntlig föredragning
Miljösakkunnig Camilla Andersson föredrar ärendet.
Beslutet skickas till
Skrivelselämnare
Sektor samhälle: Ulf Andersson, Marie Berggren, Johan Nilsson, Camilla Andersson
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Dnr KS-2021-105

§ 160.

Tillväxtstrategi Östhammars kommun – Östhammars
kommun 2035

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till utskottet med
ett förslag på Tillväxtstrategins andra upplaga för beslut i kommunfullmäktige den 9
november 2021.
Förslaget ska omfatta en
• definition på vad vi menar tillväxt
• uttryckt vision för kommunens samhällsutveckling
• målbild med indikatorer
Ärendebeskrivning
Tillväxtstrategin "Östhammars kommun 2035" följer ett upparbetat arbetssätt sedan den
innevarande strategin antogs av KF våren 2015. En central del av strategin är att tydliggöra
vägval för kommunens framtida utveckling. Att med god planering och framförhållning skapa
rådighet inför de möjligheter och utmaningar som kan dyka upp i framtiden.
Utvecklingen av Östhammars kommun sker utifrån de varierande förutsättningar och behov
som finns inom kommunen men även I ett nära samspel I regionen och i Sverige.
Vi är satta att förvalta och utveckla Östhammars kommun och det görs bäst I samarbete med
andra aktörer som delar samma intresse. Det gäller såväl aktörer inom kommunen som i vårt
större omland.
Genom att arbeta tillsammans med andra aktörer är våra förhoppningar att samhällskontraktet
stärks och att tilliten ökar.
Tillväxtstrategins andra upplaga ("Östhammars kommun 2035") är en strategi för
utvecklingen I hela kommunen - oavsett du är företagare, medborgare eller företrädare för
kommunen. Vi har "gemensam vårdnad" och det är också därför innehåll, leveranser och
viktiga händelser arbetas fram, samordnas och kommuniceras brett.
Kommunfullmäktige fattar beslut om mål och innehåll. Det finns också ett tydligt samband
mellan tillväxtstrategin och kommunens långsiktiga finansiering och översiktsplan.
Detta säkerställer en sammanhållen planering för utvecklingen i hela kommunen.
Ärendets behandling
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-09, § 58:
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,
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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.
Dagens sammanträde
Muntlig föredragning
Sektorchef samhälle Ulf Andersson föredrar ärendet.
Beslutet skickas till
Sektor samhälle: Ulf Andersson, Marie Berggren, Elin Dahm
Sektorchefer: Lina Edlund, Lisbeth Bodén, Helen Åsbrink
Kommundirektör Peter Nyberg
Kommunförvaltningens ledningsgrupp för kännedom, Kersti Ingemarsson
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Dnr KS-2021-10

§ 161.

Information från kommunförvaltningen

Beslut
Arbetsutskottet tar del av informationen.
Ärendebeskrivning
Information i aktuella frågor.
Dagens sammanträde
Muntlig föredragning
Sektorchef Ulf Andersson och kommunjurist Anna Lidvall Gräll föredrar ärendet.
Information om byggrätter i Östhammar och Öregrund, om användning av offentlig plats i
Öregrund och om kommunens biltvätt.
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Dnr KS-2021-409

§ 162.

Angående uppsägning av befintliga nyttjanderättsavtal i
Öregrunds hamn

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Rådande avtal rörande upplåtelse av allmän plats avslutas. I första hand genom
samförstånd med medkontrahenten. Ersättning reglerad i dessa avtal efterges för 2021.
2. Justering av brister i avtal om anläggningsarrende åtgärdas. I första hand genom
samförstånd med medkontrahenten.
Ärendebeskrivning
Rättslig reglering
Torg, p-plats, park och gata är exempel på områden i en detaljplan som kan redovisas allmän
plats. Allmän plats är till för allmänheten, att enskild får nyttjanderätt över allmän plats
innebär således ett visst intrång i allmänhetens rätt. Samtidigt anses det naturligt att allmän
plats bör kunna upplåtas för exempelvis uteserveringar och evenemang. Det har även ansetts
naturligt att del av den vinst som den enskilde gör, då denne får nyttjanderätt över platsen, ska
komma övriga kommunmedlemmar till dels. Upplåtelser av detta slag är primärt en ordningsoch säkerhetsfråga som regleras via ordningslagen.
Avgiftsskyldigheten för den enskilde är till sin karaktär offentligrättslig och kan inte regleras i
ett avtal med kommunen. Att avgiften har en offentligrättslig karaktär innebär att
taxor/avgifter måste existera, som den enskilde sedan anses känna till. Skyldigheten för den
enskilde att betala avgiften i fråga är direkt kopplad till det eventuella tillståndet enligt
ordningslagen.
Polismyndigheten svarar för prövningen om upplåtelse av allmän plats, men kommunen ska
höras vid prövningen. Kommunen äger därvid vetorätt, samt möjligheten att villkora ett
eventuellt tillstyrkande i enlighet med intressen som kommunen har att svara för.
Utredningen
Underlaget som utredningen har tagit del av har utgjorts av avtal som mot ovanstående
redogörelse kan innehålla legal problematik eller skapa en otydlig bild, i och runt Öregrunds
hamn. Den primära utgångspunkten i utredningen har varit att slutresultatet, de avtal som
framåt i tiden ska gälla, är lagenliga, samt att det råder samförstånd mellan parterna i det
enskilda avtalet om innehåll och om rådande rättsläge utanför avtalet.
En annan utgångspunkt i utredningsarbetet har varit att ta fram ett förslag som kan tillämpas
över samtliga avtal i underlaget. En samlad strategi för samtliga avtal skulle vara
arbetsbesparande och ge möjlighet till en enhetlig och enkel översyn då förslaget
implementerats. Utredningen finner dock att avtalen därtill är för olika.
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Att säga upp eller häva avtalen är alternativ som utredningen tittat på. Dessa rättshandlingar
försämrar dock möjligheten till dialog med medkontrahenten. Utredningen finner det
fördelaktigt om avtalen kan avslutas i samförstånd med varje medkontrahent.
Utredningen finner även att de avgifter, som i avtalen är den huvudsakliga motprestationen till
upplåtandet av allmän plats, bör efterges för innevarande år. Den budgetära konsekvensen
uppskattas till 50 tkr.
Arbete med att ta fram avgift för nyttjande av allmän plats (marktaxa) pågår med målsättning
att avgifter kan tas ut 2022.
Mot redovisad bakgrund anser utredningen att förvaltningen genom beslutet ges en öppen
verktygslåda att tillämpa i det enskilda avtalet med störst chans till ovan nämnda mål, utifrån
angivna utgångspunkter.
Ärendets behandling
Tekniska utskottet behandlade 2021-06-08, § 88, ärendet Information om ”Förtydliganden för
markägarens inställning gällande serveringsytor på ytor betecknade som Torg i detaljplan” i
Öregrunds hamn 2021 med beslut:
Tekniska utskottet står bakom förvaltningens förslag till information och ger förvaltningen i
uppdrag att informera berörda näringsidkare.
Tekniska utskottet ger förvaltningen i uppdrag att ta upp ett ärende på arbetsutskottet 202106-22 för beslut i kommunstyrelsen 2021-06-29 om att säga upp befintliga nyttjanderättsavtal
i syfte att nya avtal ska utgå utifrån ett nytt regelverk med tillhörande taxa som successivt ska
omforma hela situationen gällande användning av ytor på Torg.
Dagens sammanträde
Muntlig föredragning
Kommunjurist Anna Lidvall Gräll föredrar ärendet.
Beslutet skickas till
Sektor samhälle, Ulf Andersson för hantering av uppdrag inklusive distribution av
information till berörda näringsidkare
Kommunförvaltningens ledningsgrupp för kännedom, Kersti Ingemarsson
Handläggare Krister Carlsson

Utdragsbestyrkande

Justerarsignaturer

