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§ 163. Val av justerare 

Beslut 

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

 

 

§ 164. Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer föredragningslistan. 
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    Dnr KS-2021-230 

§ 165. Budgetuppföljning med helårsprognos per juni 2021  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar del av informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

Under 2021 har Östhammars kommun börjat arbeta utifrån ett nytt styrdokument för 

budgetuppföljning där grundprincipen är att i första hand fokusera på avvikelser, både 

ekonomi och verksamhet. I styrdokumentet beskrivs att det sex gånger per år ska ske en 

rapportering till nämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Per april (tertialrapport), 

augusti (delårsbokslut) och december (helårsbokslut) görs en större skriftlig rapportering. Per 

februari, juni och oktober görs en enklare rapportering. 

I den skriftliga rapporten ska det ingå en prognos om måluppfyllelse för de satta 

verksamhetsmålen och budgetföljsamhet. 

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning med helårsprognos per juni. 

Ärendets behandling 

Budgetuppföljning 2021-04-13, § 117 och tertialrapport 2021-06-29, § 183 (beredning av 

kommunens tertialrapport för fullmäktige) och § 184 (kommunstyrelsens verksamheter).  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Verksamhetschef ekonomi Sara Ersund och ekonom Gunilla Jansson föredrar ärendet.  
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    Dnr KS-2021-79 

§ 166. Budget 2022-2025, Diskussion om verksamhetsplan 

kommunstyrelsen  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

Östhammars kommun arbetar sedan 2021 med en ny budgetprocess där budget för 

nästkommande period fastställs av kommunfullmäktige i juni varje år. Under hösten arbetar 

sedan respektive nämnd fram en verksamhetsplan som delges kommunfullmäktige såsom ett 

informationsärende. 

Kommunstyrelsen har direkt ansvar för ett antal verksamheter; bl a teknisk förvaltning, 

samhällsplanering och arbetsmarknadsfrågor samt kommunens administrativa funktion 

verksamhetsstöd. Verksamhetsplanen för dessa verksamheter fastställs av kommunstyrelsen 

2021-09-28. Kommunstyrelsen tar sedan del av samtliga nämnders verksamhetsplaner 2021-

10-26. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Verksamhetschef ekonomi Sara Ersund föredrar ärendet.  
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    Dnr KS-2021-529 

§ 167. Formas-projekt Blå tillväxt för minskad övergödning  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Östhammars kommun deltar i den ansökan SLU Aqua avser att 

skicka in till Formas inom utlysningen Blå innovation – Förberedande projekt 2021 i syfte att 

tillsammans med kommunen studera möjligheten för både ekonomiskt och ekologiskt hållbar 

skörd av bioresurser som kan förbättra miljön i kustområden, med fokus på vass och 

karpfisk/spigg. Deltagandet innebär att kommunen bidrar med tid, engagemang och kunskap i 

projektet. 

Förvaltningen får i uppdrag att utreda vilka tjänstepersoner som bör delta i projektet för 

kommunens räkning utifrån flera perspektiv som vattenkvalitet, gröna/blåa näringar och 

landsbygdsutveckling. 

 

Ärendebeskrivning 

SLU Aqua bedriver forskning, övervakar den akvatiska miljön och utvecklar kunskap, 

utbildning och biologisk rådgivning inom sötvatten och saltvatten. I Öregrund finns 

Kustlaboratoriet som är en av institutionens avdelningar. Östhammars kommun har under 

sommaren 2021 fått en förfrågan om intresset att delta som part i ett projekt med fokus på att 

undersöka möjligheterna att använda bioresurser som del i en blå tillväxt, samtidigt som det 

skulle kunna påverka övergödda havsvikars övergödningsproblem. 

Ett projektdeltagande skulle för kommunens räkning innebära ett aktivt deltagande i projektet 

genom tid för handläggare och chefer och troligtvis även politiker. Det handlar om att sitta 

med i en styrgrupp, delta i aktiviteter och informationsmöten etc. Omfattningen beräknas 

preliminärt ca 10 % av en heltid under de 15 månader projektet pågår. Projektet kommer söka 

ekonomisk ersättning för tiden som kommunen lägger in. I utkastet till ansökan som bifogas 

beskrivs att projektet skulle kunna påbörjas 1 december 2021. I projektet finns kopplingar till 

vattenkvalitet, gröna/blåa näringar samt landsbygdsutveckling. 

Östhammars kommun har under många år själv initierat och deltagit i projekt, förstudier och 

utredningar gällande vattenkvaliteten i Östhammarsfjärden och Granfjärden. Fortfarande finns 

enligt flera experter inom hav och vatten, ytterligare en del att räkna på och beskriva innan 

t.ex. en fullskalig bottenbehandling med aluminium eller annan bindare, bör genomföras, 

även om mindre bottenbehandlingar skulle kunna påbörjas.  

Under tiden de mätningarna, utredningarna och modelleringarna genomförs, kan projekt som 

ger andra vinklar på övergödningens effekter och utmaningar i grunda vikar, vara ett sätt att 

bredda bilden av vad som går att göra för att förbättra vattenkvaliteten i fjärdarna och ge 

möjligheter för näringslivets gröna och blå näringar att utvecklas i en blå tillväxt. 

Beslutsunderlag 

1. Förslag Ramstruktur för Formasansökan SLU – Östh kn 2021-08-13  
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Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Miljösakkunnig Camilla Andersson och verksamhetschef växande kommun Marie Berggren 

föredrar ärendet.  

Beslutet skickas till 

Kommunförvaltningens ledningsgrupp för ärendefördelning, via Kersti Ingemarsson 

För anmälan om deltagande samt för kännedom: Sektor samhälle: Camilla Andersson, Marie 

Berggren, Elin Dahm, Ulf Andersson 
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    Dnr KS-2021-341 

§ 168. Färdplan för ett hållbart län – regionalt åtgärdsprogram för 

vatten  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Östhammars kommun anmäler in till 

Länsstyrelsen att kommunen avser att teckna hållbarhetslöften inom Färdplan för ett hållbart 

län – regionalt åtgärdsprogram för vatten.  

Det regionala åtgärdsprogrammet Färdplan för ett hållbart län – regionalt åtgärdsprogram 

för vatten med förslag på hållbarhetslöften (åtgärder och aktiviteter) som inkommit till 

kommunen 2021-06-29 skickas på internremiss till Bygg- och miljönämnden, Barn- och 

utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden samt Socialnämnden. Samtliga nämnder 

inklusive Kommunstyrelsen tar beslut om, och isåfall vilka löften/aktiviteter nämnden avser 

genomföra som en del av kommunens hållbarhetsarbete inom vatten och meddelar 

Kommunstyrelsen senast 7 oktober 2020. Beslutade löften ska genomföras inom programmets 

4-årsperiod. Nämndernas samlade hållbarhetslöften inom området vatten bereds till 

Kommunstyrelsen 26 oktober, inför beslut i Kommunfullmäktige 9 november. 

 

Ärendebeskrivning 

Östhammars kommun har tidigare (2019 respektive 2020) tecknat hållbarhetslöften inom 

Färdplan för ett hållbart län – åtgärdsprogram Minskad klimatpåverkan samt inom 

åtgärdsprogram Ekosystem och biologisk mångfald. Hållbarhetslöftena är frivilliga 

avsiktsförklaringar som aktörer i länet tecknat för att samarbeta i ett antal gemensamt utvalda 

miljöfrågor inom fyra delprogram.  

Nu har kommunen fått inbjudan att teckna hållbarhetslöften inom det tredje 

åtgärdsprogrammet, som fokuserar på vatten. De åtgärder och aktiviteter (hållbarhetslöften) 

som finns i programmet fokuserar på åtgärder som finns föreslagna och framtagna i många 

andra regionala dokument, som regional vattenförsörjningsplan, regional handlingsplan för 

klimatanpassning, Vattenmyndighetens åtgärdsprogram (2021 – 2027) samt processen för 

moderna miljötillstånd för vattenkraften.  

Då aktiviteterna bygger på redan antagna dokument gör att hållbarhetslöftena inom vatten blir 

ett sätt att tydligare effektuera andra gemensamma planer inom länet som redan tagits fram. 

Löftena ska genomföras inom programmets 4-årsperiod, dvs 2021-2024.  

Signerat hållbarhetslöfte med valda åtgärder och aktiviteter ska enligt tidigare beslut 

införlivas i kommunens befintliga styrmodell och ledningssystem. 

Inbjudan och åtgärdsprogram med föreslagna hållbarhetslöften/aktiviteter kom in till 

kommunen 29 juni 2020. Förslag på fortsatt handläggning av ärendet för största möjliga 

transparens och implementering: 

• KSAu beslutar att Östhammars kommun anmäler in senast 1 oktober att kommunen avser 

att teckna hållbarhetslöften inom åtgärdsprogrammet för vatten. 
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• KSAu beslutar att skicka färdplanen till berörda nämnder. Samtliga nämnder beslutar om 

vilka hållbarhetslöften/ aktiviteter som rör nämndens verksamhet som man vill arbeta med 

inom den 4-årsperiod hållbarhetslöftet berör. Antagna löften ska främst genomföras inom 

befintlig budget. Ser en nämnd behov att genomföra ett löfte (en åtgärd/aktivitet) men det 

kommer krävas extern finansiering genom t.ex. projektmedel, ska det anges. Bifogad 

excelfil används för sammanställning. Nämndens beslut skickas senast 7 oktober till KS 

för sammanställning till KS 26 oktober och beslut i KF 9 november. 

• Miljösakkunnig erbjuds bistå utsedd handläggare i nämndernas hantering av ärendet för att 

ge kunskap och stöd i beredningen. 
•  

•  

• Östhammars kommun deltar i den löftesceremoni som genomföras på slottet 3 december. 

Beslutsunderlag 

1. Inbjudan hållbarhetslöfte 2021 

2. Information process hållbarhetslöften 2021 

3. Beslutsmissiv åtgärdsprogram vatten 2021 

4. Färdplan för ett hållbart län Åtgärdsprogram vatten 

5. Förtydligande av aktörs hållbarhetslöfte 2021 (pdf, för att ta del av original-excelfil 

kontakta sekreterare eller registrator) 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Miljösakkunnig Camilla Andersson och verksamhetschef växande kommun Marie Berggren 

föredrar ärendet.  

Beslutet skickas till 

För inrapportering till Länsstyrelsen senast 1 oktober: Miljösakkunnig Camilla Andersson 

Sektor samhälle: Marie Berggren, Ulf Andersson 

Remiss:  

 Barn- och utbildningsnämnden 

 Bygg- och miljönämnden 

 Kultur- och fritidsnämnden 

 Socialnämnden 
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    Dnr KS-2021-434 

§ 169. Yttrande gällande vägledning från HaV: ”Att fastställa 

miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster i 

överensstämmelse med bevarandemål för arter och 

naturtyper” 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Östhammars kommun avstår från att lämna 

yttrande.  

 

Ärendebeskrivning 

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har tagit fram en vägledning för hur miljökvalitets-

normer för ytvatten ska bestämmas i överensstämmelse med bevarandemål för arter och 

naturtyper inom Natura 2000. 

Vägledningens innehåll är inte något som berör kommunen specifikt jämfört med andra delar 

av landet. Kommunen har inga särskilda lokala förhållanden eller särskilda kunskaper i frågan 

att delge Havs- och vattenmyndigheten och väljer därför att avstå från att lämna yttrande. 

Beslutsunderlag 

1. Missiv remiss vägledning från HaV 

2. Remiss: Att fastställa miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster i 

överensstämmelse med bevarandemål för arter och naturtyper 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Miljösakkunnig Camilla Andersson och verksamhetschef växande kommun Marie Berggren 

föredrar ärendet.  

Beslutet skickas till 

Havs- och vattenmyndigheten,  senast 15 september 2021, 

ange diarienummer 3531-19. 

Sektor samhälle: Ulf Andersson, Marie Berggren, Camilla Andersson 
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    Dnr KS-2020-105 

§ 170. Antagande av inköps- och upphandlingspolicy för 

Östhammars kommun  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar inköps- och upphandlingspolicy för 

Östhammars kommun. 

Avstår från att delta i beslut 

Pär-Olof Olsson (M) avstår från att delta i beslutet.  

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger förslag till inköps- och upphandlingspolicy för Östhammars kommun. 

Syftet med denna policy är att bidra till att uppnå kommunfullmäktiges prioriterade mål 

(kommunens mål) såväl som de nationella inköpsstrategiska målen. Upphandling som ett 

strategiskt verktyg ska bidra till att kommunens ekonomiska resurser nyttjas effektivt. 

Inköps- och upphandlingspolicyn beslutas och revideras av kommunfullmäktige i 

Östhammars kommun. 

Beslutsunderlag 

Förslag till inköps- och upphandlingspolicy 

Ärendets behandling 

Förvaltningen fick i uppdrag att revidera inköpspolicyn av kommunstyrelsens arbetsutskott 

2020-02-11, § 71.  

Vid arbetsutskottet diskuterades vissa justeringar, som förts in i dokumentet innan utskick till 

kommunstyrelsen.  

Fullmäktige 2021-04-27, § 68, beslutade att återremittera ärendet för ytterligare utredning av 

arbetsrättsliga förhållanden. (Majoritetsåterremiss.) 

Vid beredning i kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25, § 100, yrkade Ylva Lundin 

(SD) att ärendet ska återremitteras. Yrkandet avslogs. Ylva Lundin (SD) reserverade sig och 

lämnade skriftlig reservation:  

Längden på det här dokumentet (3 sidor) är i strid med kommunens eget regelverk för 

styrande dokument som säger att en policy ska vara kortfattad; ”normalt ett fåtal rader, 

aldrig mer än en sida”. Om kommunledningen förväntar sig att organisationen ska följa de 

egna styrdokumenten, måste man nu föregå med gott exempel och återremittera detta 

dokument så att administrationen kan se till att det följer de interna regelverken. 

Dokumentet föreskriver på flertal ställen att LOU och svensk lagstiftning i övrigt ska följas 

vid upphandlingar. Det bör vara en självklarhet att kommunen ska följa Sveriges lagar och 

att man därför inte behöver skriva ett policydokument för varje lag som ska följas, något som 

annars leder till en oändlig byråkrati. 
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Avsnittet om ekologisk och social hållbarhet pålägger organisationen en enorm 

undersökningsplikt och leder till oförutsägbara konsekvenser och måste därför utgå. Exempel 

på val som undandras politisk styrning med ovannämnda formulering är att tjänstemännen 

vid elupphandlingen valt ett nationellt kriteriesystem som exkluderar kärnkraftsproducerad el 

samt att man vid bilupphandling premierar elbilar. Begreppet social hållbarhet innehåller 

dessutom element som pekar mot en socialistisk samhällsordning, något som inte stöds av 

folkflertalet. 

Vi yrkar återremiss för korrigeringar i enlighet med ovanstående. 

Vid beredning i kommunstyrelsen 2021-06-01, § 143, yrkade Ylva Lundin (SD) att ärendet 

återremitteras med samma motivering som på arbetsutskottet. Kommunstyrelsen beslutade att 

avslå yrkandet. Ylva Lundin (SD) och Bo Persson (SD) reserverade sig till förmån för eget 

yrkande. Pär-Olof Olsson (M), Lennart Owenius (M) och Lars O. Holmgren (BoA) avstod 

från att delta i beslutet. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige var: Kommunfullmäktige 

antar inköps- och upphandlingspolicy för Östhammars kommun. Beslutet innebär även att 

fullmäktige godkänner Riktlinje för upphandling samt direktupphandling som 

kommunstyrelsen antagit 2021-04-13, § 95. 

Kommunfullmäktige behandlade ärendet 2021-06-15, § 98. Ylva Lundin (SD) och Pär-Olof 

Olsson (M) yrkade återremiss. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet med 

motivering: Enligt nyligen antagna riktlinjer ska ett policydokument rymmas på en sida, för 

att vara en tydligt grund för framtagande av riktlinjer. Kommunstyrelsen har att anta nya 

riktlinjer under försommaren. En samlad översyn av policy och riktlinjer motiverar en 

återremiss. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Upphandlare Tobias Rudolphsson föredrar ärendet.  

Yrkanden 

Margareta Widén Berggren (S) och Tomas Bendiksen (S) yrkar bifall till förslaget till beslut.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet.  

Beslutet skickas till 

Samtliga sektorer, sektorchefer 

Samtliga verksamheter under sektorerna, verksamhetschefer 

Webbredaktör för publicering på kommunens webbplats, sida styrande dokument 
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    Dnr KS-2020-105 

§ 171. Antagande av Riktlinje för upphandling samt 

direktupphandling i Östhammars kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar Riktlinje för upphandling samt direktupphandling i Östhammars 

kommun. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige antar den policy som 

riktlinjen utgår från.  

Avstår från att delta i beslut 

Pär-Olof Olsson (M) avstår från att delta i beslutet.  

 

Ärendebeskrivning 

Föreligger reviderad riktlinje för upphandling samt direktupphandling i Östhammars 

kommun. Riktlinjen beskriver hur Östhammars kommuns nämnder och verksamheter ska 

genomföra upphandlingar och avrop samt direktupphandlingar i enlighet med kommunens 

inköps- och upphandlingspolicy. 

Kommunstyrelsen som ansvarig för all upphandling inom kommunen ansvarar för antagande 

och revidering av riktlinjerna. 

Beslutsunderlag 

Förslag till riktlinje 

Ärendets behandling 

Förvaltningen fick i uppdrag att revidera inköpspolicyn av kommunstyrelsens arbetsutskott 

2020-02-11, § 71.  

Vid arbetsutskottet diskuterades vissa justeringar, som förts in i dokumentet innan utskick till 

kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen 2021-04-13, § 95, beslutade att anta Riktlinje för upphandling samt 

direktupphandling i Östhammars kommun under förutsättning att kommunfullmäktige antar 

förslag till inköps- och upphandlingspolicy vid kommunfullfullmäktiges behandling av 

ärendet 2021-04-27.  

Policyn har återremitterats och behandlas parallellt med riktlinjerna.  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Upphandlare Tobias Rudolphsson föredrar ärendet.  

Yrkanden 

Margareta Widén Berggren (S), Tomas Bendiksen (S) och Josefine Nilsson (C) yrkar bifall 

till förslaget till beslut.  
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Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet.  

Beslutet skickas till 

Samtliga sektorer, sektorchefer 

Samtliga verksamheter under sektorerna, verksamhetschefer 

Webbredaktör för publicering på kommunens webbplats, sida styrande dokument 
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    Dnr KS-2021-527 

    Dnr VN-2021-3 

§ 172. Östhammars kommuns förslag till Länsstyrelsen om 

indelning i valdistrikt 

Förslag till beslut 

Valnämnden och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige föreslår att länsstyrelsen 

beslutar om kommunens indelning i valdistrikt enligt Tabell över distrikt med ändringar 

enligt förslag. 

 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen beslutar om kommunens inledning i valdistrikt efter förslag från 

kommunfullmäktige. Ärendet bereds av valnämnden och kommunstyrelsen. Kommunen ska 

ske över indelningen under 2021 och Länsstyrelsen ska besluta senast den 1 december 2021.  

Relevant lagstiftning 

Vallagens bestämmelser om distrikt finns i 4 kap. 16-20 §§. Det viktigaste för detta ärende är:  

 Kommunen ska delas in i valdistrikt och samtliga röstberättigade inom en fastighet ska 

höra till samma distrikt.  

 Ett valdistrikt ska omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade.  

 Om det finns särskilda skäl får ett valdistrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än 2 000 

röstberättigade. Särskilda skäl är t.ex. om området är geografiskt svårtillgängligt eller 

om antalet röstberättigade väntas öka eller minska inom kort.  

 Ett valdistrikt får omfatta färre än 300 röstberättigade endast om det finns synnerliga 

skäl.  

 Det ska finnas en vallokal per valdistrikt. 

Utöver det ger Valmyndighetens vägledning instruktionen att distrikten ska vara rationellt 

utformade och ge de röstberättigade en bra väg till vallokalen. Som exempel ska man inte 

passera en annan vallokal på väg till sin egen. Avstämning har skett med Länsstyrelsen om 

möjligheten att ha vallokal utanför distriktet, det är möjligt men det bör vara inom rimlig 

avstånd och vara en i övrigt ändamålsenlig lokal (neutral, tillgänglig etc.).  

Övrig bakgrund 

I samband med utvärderingarna efter valen 2018 och 2019 gav valnämnden ett antal uppdrag 

kring distrikt som helst skulle minskas, främst utifrån att rösträkningen inklusive hanteringen 

av förtidsröster inte skulle dra ut på tiden men även för att minska risken för köbildning. 

Väntade befolkningsförändringar och preliminära undersökningar i kommunens GIS-system 

av möjliga ändringar av distrikten togs fram inför valnämndens ärende om inriktning av det 

fortsatta arbetet och framgår av protokollsutdrag VN 2021-03-09, § 7.  
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Förslaget till valdistrikt 

Utgångspunkten har varit att inte ändra distrikt om det inte behövs. Detta för att väljarna ska 

känna igen sig från tidigare val och därmed underlätta röstning.  

Förslag på ändringar i befintliga valdistrikt har lämnats baserat på:  

 Distriktens storlek, främst om distriktet är för litet enligt vallagen. Vid ändringarna har 

valnämndens önskemål om att inte ha stora distrikt beaktats. 

 Väljarnas väg till vallokalen, främst att flödet från bostad till vallokal ska sammanfalla 

i så stor utsträckning som möjligt med hur väljarna rör sig för andra ärenden 

(livsmedelsinköp etc). Det gör att valdistrikt som hade kunnat få snygg form och bra 

antal röstberättigade på kartan inte har föreslagits, eftersom vägen till vallokalen hade 

delats av av vatten eller mark med endast små vägar. Vissa vallokaler ligger utanför 

distriktet, men på ett sätt som bedöms acceptabelt.  

Namnförslagen på de nya distrikten utgår från Valmyndighetens manual Länsstyrelsens och 

valnämndens arbete med valgeografi och mandat.  

I tabellen finns preliminär plats för vallokal med. Beslut om lokaler kommer att fattas vid ett 

senare tillfälle. Före beslut om lokaler behöver distrikten vara beslutade av Länsstyrelsen. 

Lokalerna ska även granskas utifrån tillgänglighet och neutralitet. Där samma plats anges för 

flera distrikt kommer vallokalerna vara separerade inom samma byggnad eller område, t.ex. 

en skola där matsal och gymnastiksal används.  

 

Distrikt Röst-

berättigade* 

Kommentar  Plats för vallokal 

Alunda-

Ekeby 

1644 Ingen ändring.   Olandsskolan/ 

Olandshallen 

Alunda tätort 1860 Ingen ändring.   

Norrskedika-

Valö-

Forsmark 

1143 Ingen ändring.   Norrskedika IP 

Österbybruk, 

Dannemora-

Film 

1631 Ingen ändring.   Österbyskolan 

Österbybruk-

Morkarla 

1357 Ingen ändring.   

Gimo, 

Hökhuvud-

Vattensta 

1250 Ingen ändring.   Bruksgymnasiet 

Gimo Västra 1423 Ingen ändring.   
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Östhammars 

centrum 

1315 Ingen ändring.   Storbrunn 

Ed 1218 Ingen ändring.   Nya Frösan 

Distrikt som tas bort i södra Östhammar och kring Hargshamn 

Kristinelund 1599 Delas i två delar. Gränsen föreslås gå 

längs Albrektsgatan samt 

Bodagatan/Bodagränd och Källvägen 

till distriktet tar slut i norr. 

 

Hargshamn 689 Slås ihop med annat distrikt pga. att 

det är för litet.  

 

Nya distrikt i södra Östhammar och kring Hargshamn 

Kristinelund Uppskattas 

till 1064 

Det tidigare Kristinelundsdistriktets 

västra del.  

Kristinelundsskolan 

Boda-

Hargshamn  

Uppskattas 

till 1064 

Det tidigare Kristinelundsdistriktets 

östra del samt det tidigare distriktet 

Hargshamn. 

Distrikt som tas bort kring Öregrund, Söderön och Gräsö 

Öregrund 1566 Delas i två delar. Gränsen föreslås gå 

längs Västergatan (stora vägen in till 

Öregrund från 76:an), samt inne i 

Öregrund Håkanssons gata och 

Fyrskeppsvägen till varvet. 

 

Söderön 537 Slås ihop med annat distrikt pga. att 

det är för litet. 

 

Gräsö 606 Slås ihop med annat distrikt pga. att 

det är för litet. 

 

Nya distrikt kring Öregrund, Söderön och Gräsö 

Öregrund 

södra – 

Söderön  

Uppskattas 

till 1347 

Det tidigare Öregrundsdistriktets södra 

del samt det tidigare distriktet Söderön  

Sven Persson-hallen 

Öregrund 

norra – Gräsö  

Uppskattas 

till 1173 

Det tidigare Öregrundsdistriktets norra 

del samt det tidigare distriktet Gräsö  

Societetshuset 

*Röstberättigade är utifrån statistik från Valmyndigheten per 2021-03-01 för befintliga 

distrikt. För föreslagna nya distrikt är antalet prognosen ur GIS-systemet.  
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Det finns en avvikelse från valnämndens inriktningsbeslut för arbetet med distrikten. Det rör 

distrikten Alunda-Ekeby och Alunda tätort. Inriktningen var att göra tre distrikt av dessa två 

distrikt. Det har dock inte gått att hitta en geografiskt lämplig uppdelning som ger en 

tillräckligt stor östlig del.  

Beslutsunderlag 

Tabell över distrikt utan ändringar samt med ändringar enligt förslag  

Karta över de föreslagna distrikten samt antal röstberättigade  

Ärendets behandling 

Valnämnden diskuterade och fattade beslut om inriktning för det fortsatta arbetet med 

valdistrikt 2021-03-09, § 7: Valnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med 

att ta fram förslag till valdistrikt med inriktning enligt det redovisade förslaget. Förslag till 

valdistrikt behandlas på valnämndens sammanträde 2021-08-10 inför behandling i 

kommunstyrelsen samt fullmäktige 2021-09-14.  

Valnämnden behandlade förslag till distrikt 2021-08-10, § 11, och lämnade förslag till beslut: 

Valnämnden föreslår att kommunfullmäktige föreslår att länsstyrelsen beslutar om 

kommunens indelning i valdistrikt enligt Tabell över distrikt med ändringar enligt förslag. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Valnämndens ordförande Camilla Strandman (C) och sakkunnig tjänsteman val Rebecka 

Modin föredrar ärendet.  

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen i Uppsala län,  med kopia till Arne Åhman 
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    Dnr KS-2021-180 

§ 173. Beslut om utbetalning av partistöd till de politiska partierna 

i fullmäktige 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner inkomna redovisningar av 

partistöd samt att partistöd utbetalas för år 2022 till samtliga partier i fullmäktige.  

 

Ärendebeskrivning 

Utbetalningen av partistöd regleras i kommunallagens 4 kapitel och Östhammars kommuns 

regler för kommunalt partistöd. 

Kommunfullmäktige ska årligen besluta om utbetalning av partistöd. De partier som tar emot 

partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet används för det 

ändamål som beskrivs i kommunallagen: stärka partiers ställning i den kommunala 

demokratin. En särskild granskare som mottagaren av partistödet utser ska granska om 

redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts, även denna redovisning ska 

lämnas in. Handlingarna ska lämnas in senast sex månader efter räkenskapsårets utgång, dvs. 

för perioden 2020-01-01 till 2020-12-31 ska handlingarna ha lämnats innan 2021-06-30. 

För 2020 har samtliga partier som har mandat i fullmäktige lämnat någon form av redovisning 

och granskningsrapport. Ett underlag har lämnats dagen efter sista dag för inlämning 

(granskning för M). Kommunens regler innehåller ingen bestämmelse om den exakta 

utformningen av redovisningen. Om redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § 

tredje stycket kommunallagen inte lämnats in i tid kan kommunfullmäktige besluta att inget 

stöd betalas ut för nästkommande år. Påminnelse skickades ut till de partier som inte lämnat 

handlingar 2020-06-30.  

Beslutsunderlag 

Inlämnade handlingar från samtliga partier 

Regler för kommunalt partistöd via kommunens webbplats 

Ärendets behandling 

Fullmäktiges presidium har godkänt föreliggande förslag till beslut till kommunstyrelsen.  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Kommunsekreterare Rebecka Modin föredrar ärendet.  

Beslutet skickas till 

Samtliga gruppledare i fullmäktige 

Verksamhet ekonomi 

  

http://www.osthammar.se/sv/dokument/regler/regler-for-kommunalt-partistod/
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    Dnr KS-2021-520 

§ 174. Bekräftelse av representation i kommunala 

pensionärsrådet och rådet för funktionsnedsatta 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar del av avgående ersättare. 

Kommunstyrelsen bekräftar följande organisations val av ersättare: 

PRO Dannemora Ann-Louise Eriksson Sören Nyström  

Ingvar Skönstrand 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt reglemente ska kommunstyrelsen fastställa antal ledamöter och ersättare från 

handikapp och pensionärsorganisationer i kommunen som ska ingå i rådet. Organisationerna 

som ingår i rådet ska lämna sina förslag på ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen som 

bekräftar valen.  

PRO Dannemora har lämnat nominering, se förslag till beslut.  

Sören Nyström slutar sitt uppdrag som ersättare och ersätts med Ingvar Skönstrand.  

Beslutsunderlag 

Reglemente för Kommunala pensionärsrådet och kommunala rådet för funktionsnedsatta 

Beslutet skickas till 

 Berörda ersättare 

 PRO Dannemora,  

 Sekreterare för rådet Kersti Ingemarsson 

 

 

  

http://www.osthammar.se/sv/dokument/reglementen/reglemente-for-kommunala-pensionarsradet--kommunala-radet-for-funktionsnedsatta/
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    Dnr KS-2021-10 

§ 175. Information från kommunförvaltningen  

Beslut 

Arbetsutskottet tar del av informationen.  

 

Ärendebeskrivning 

Information i aktuella frågor.  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 

Kommundirektör Peter Nyberg och sektorchef samhälle Ulf Andersson föredrar ärendet.  

Information om:  

Kommunkompassen planerar att genomföras 16-18 november. Kommunkompassen är ett 

verktyg där SKR genomför ett test av kvalitativa indikatorer. Presidiet i kommunstyrelsen 

samt ordföranden i nämnder kommer bjudas in att delta.  

Arbete med medborgardialoger upplevdes som bra. Som en effekt av detta kommer det bildas 

ett nätverk som kommunen kan ansöka om att få vara med i. Om så deltar ett antal tjänstemän 

och 2-3 förtroendevalda från både majoritet och opposition.  

Östhammars ishalls relativt höga driftskostnader i relation till hur många som nyttjar den. Ett 

samutnyttjande av kommunens två ishallar har diskuterats. Förutsättningar och kostnader för 

att fortsätta driva ishallen i Östhammar.  

 




