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§ 176. Val av justerare 

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

 

 

§ 177. Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer föredragningslistan med följande ändringar:  

p. 23 ändras till p. 24/§ 199 

Tillkommande ärende: p. 23/§ 198 Projekt gemensamhetsjakt vildsvin och lokal mat – 
samverkan med Tierp, Älvkarleby och Jägareförbundet 
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    Dnr KS-2021-15 

§ 178. Aktiviteter för att öka den upplevda delaktigheten  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att genomföra de aktiviteter som presenterats under 
ärendebeskrivning i enlighet med den föreslagna tidplanen. Återrapportering sker enligt 
ordinarie rutiner för att dokumentera aktiviteter som genomförs utifrån styrtal. 

 

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 

Starttid Kostnad 

Utbildningsbroschyr 
till alla hushåll 

Information Hösten 2021 75.000 

Medborgarpanel Konsultation 2022 75.000  
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Medborgarbudget Medbestämmande 2022-2023 1-1,3 mkr  
(45-60 kr/invånare) 

Politikerkvällar en 
gång i månaden med 
teman eller med 
utvecklingsgrupperna 
(8 tillfällen) 

Konsultation Hösten 2022  55.000  

Systematiska 
medborgardialoger 
(politikerbemannat) 
(6 tillfällen) 
Öregrund samt 
fokusgrupp i Alunda 

Dialog och 
samarbete 

Våren 2022  40.000 

Strategi för 
delaktighet och för 
medborgardialog 

  2022  Ingår i tjänst 

Aktivitet gällande 
utveckling av 
kommunens 
webbplats 

Information Behöver hanteras 
separat 

 

 

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 och kommundirektör Peter Nyberg föredrar 
ärendet.  
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Beslutet skickas till 
Kommundirektör Peter Nyberg 

Sektor samhälle: Ulf Andersson, Elin Dahm  
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    Dnr KS-2021-444 

§ 179. Deklaration för en stark demokrati 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att ärendet avslutas.  

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

Avsikten med att ta upp ärendet var att även Östhammars kommun skulle underteckna 
deklarationen. På grund av en fördröjning i handläggningen kommer beslut inte fattas förrän i 
november i fullmäktige. Då är det mindre än två månader kvar på året och mycket kort tid för 
att genomföra verksamhet i förhållande till åtagandena. Syftet med förslaget att avsluta 
ärendet är att inte lägga administrativ tid på deklarationen. Åtgärderna som diskuterats 
genomförs oavsett, de finns på ärende med diarienummer KS-2021-15.  

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: Ulf Andersson, Elin Dahm  
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    Dnr KS-2021-585 

§ 180. Budgetuppföljning med helårsprognos augusti 2021, 
delårsbokslut för kommunstyrelsens direktrapporterande 
verksamheter 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten. 

 

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. 

Observera att rapport för hela kommunen lämnas på kommande sammanträde.  

Beslutsunderlag 
Delårsbokslut per augusti 2021 med helårsprognos. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschef ekonomi Sara Ersund, ekonom Gunilla Jansson och kvalitetsutvecklare Ida 
Eklöf föredrar ärendet.  
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    Dnr KS-2021-79 

§ 181. Verksamhetsplan för kommunstyrelsen, Budget 2022-2025  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplan 2022-2025 för kommunstyrelsens 
direktrapporterande verksamheter. 

Verksamhetsplanen anmäls till fullmäktiges sammanträde 2021-11-09.  

Avstår från att delta i beslut 
Pär-Olof Olsson (M) och Ylva Lundin (SD) avstår från att delta i beslutet.  

 

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. 

Beslutsunderlag 
Förslag till verksamhetsplan 

Ärendets behandling 
Information inför budgetbeslut har lämnats på tekniska utskottet 2021-02-16, § 20 och 
kommunstyrelsen 2021-03-09, § 57.  

Kommunfullmäktige fastställde budget för 2022 och flerårsplan 2023-2025 2021-06-15, § 93.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterade och fick information inför framtagande av 
verksamhetsplan för kommunstyrelsens verksamheter 2021-08-24, § 166.  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschef ekonomi Sara Ersund, kvalitetsutvecklare Ida Eklöf och kommundirektör 
Peter Nyberg föredrar ärendet. Utöver tilläggsyrkandet sker redaktionella ändringar av 
handlingen före utskick till kommunstyrelsen, exempelvis tas tomma rubriker bort.  

Yrkanden 
Ordförande Jacob Spangenberg (C) med bifall av Margareta Widén Berggren (S) yrkar på 
följande tillägg i form av ett uppdrag i verksamhetsplanen under rubrik 3.5:  

Förvaltningen ska ta fram ett underlag för beslut i kommunfullmäktige under första 
halvåret 2022 om: 
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 Utbyggnad av vatten och avloppsystem i Östhammars- och Öregrundsområdet.  
 Finansieringplan för detta på kort och lång sikt 

Beslutet ska harmoniseras med den VA-plan som just nu arbetas fram tillsammans med 
ÖVAB/GVAB. 

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

Protokollsanteckning 
Pär-Olof Olsson (M) lämnar följande protokollsanteckning (motivering för att avstå från att 
delta i beslutet): Vi har vid upprepade tillfällen påtalat bristen av tydlighet i våra 
styrdokument.  

Handlingen, Budget och verksamhetsplanering 2022, Plan 2023-2025 innehåller långa 
beskrivande och resonerande stycken som ej bör finnas i ett styrdokument, vidare avser 
Moderaterna att inkomma med ändringsförslag. 

 

Ylva Lundin (SD) lämnar följande protokollsanteckning: SD vänder sig mot: 

 Styrtalet Hållbarhet och utökat inköp av elbilar; dessa fordon ställer redan till stora 
problem för dess brukare i socialtjänsten och hemtjänsten. 

 Skrivningen under Utveckling av lokal demokrati (s 6)   
"Samtidigt utmanas rättigheter och utgångspunkten om människors lika värde. Det 
handlar om odemokratiska strömningar, populistiska krafter med en främlingsfientlig 
agenda, spridande av alternativa samhällsfakta och ett uppskruvat debattklimat"  
Denna skrivning är direkt riktad mot Sverigedemokraterna och indirekt mot de partier 
som kan tänka sig att samarbeta mot oss och måste utgå. 
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    Dnr KS-2021-483 

§ 182. Yttrande angående remiss av promemoria om ändrade 
förutsättningar för att betala ut medel från 
kärnavfallsfonden  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande angående promemorian:  

Utbetalning av fondmedel 
De föreslagna författningsändringarna angående utbetalning av medel avser tillståndshavare, 
dvs inte medel till kommuner. Östhammars kommun har inga invändningar mot förslaget. Det 
är viktigt att fondmedel används på bästa möjliga sätt för att säkerställa finansieringen av ett 
svenskt slutförvarssystem. 

Östhammars kommun anser vidare att det kan vara lämpligt att göra en motsvarande ändring 
gällande medel till kommunerna. Även om kommunernas kostnader är av annan omfattning 
än tillståndshavarnas så är argumentet som framförs i promemorian, att det innebär stora 
utmaningar att veta exakt vilka kostnader som kommer att uppstå och storleken på dem för en 
kommande period, även relevant för kommuner samt troligen även för ideella föreningar och 
statliga myndigheter.  

Riksgäldens yttrande vid överklaganden 
Östhammars kommun är positiva till förslaget att Riksgälden i samband med att de 
överlämnar ett överklagat ärenden till regeringen samtidigt yttrar sig över överklagandet. 
Regeringen kan idag förelägga Riksgälden att yttra sig över ett överklagande och i 
promemorian anges att det är relativt vanligt att regeringskansliet vänder sig till Riksgälden 
för att få myndighetens yttrande över överklagan.  

Införandet av den föreslagna regeln förväntas leda till en snabbare process i regeringens 
prövning av överklagande. Östhammars kommun anser att det är av yttersta vikt med en 
skyndsam hantering av överklagade. Gällande Östhammars kommuns överklagan av medel 
för 2021 tog det mer än 6 månader från överklagan till beslut d.v.s. halva den tidsperiod som 
ansökan avsåg hade gått när beslutet kom. Sådana beslutstider är yttersta olyckliga i denna typ 
av ärenden.  

 

Ärendebeskrivning 
Östhammars kommun har mottagit en remiss av promemorian ”Ändrade förutsättningar för 
att betala ut medel från kärnavfallsfonden” från Miljödepartementet.  

I promemorian föreslås ändringar i förordningen (2017:1179) om finansiering av kärntekniska 
restprodukter som innebär att en tillståndshavares ansökan om utbetalning av medel ur 
kärnavfallsfonden ska kunna göras inte enbart i förskott för kommande kostnader, utan även i 
efterskott. Det föreslås också att ansökan om och utbetalning av medel från s.k. 
Studsviksavgifter ska kunna göras kvartalsvis och inte, som nu, enbart en gång per år.  
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I promemorian föreslås även att Riksgälden ska avge ett eget yttrande över överklaganden av 
ärenden enligt lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter och tillhörande 
förordning (2017:1179) i samband med att ärendena överlämnas till regeringen för prövning.  

Förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2021. 

Remissen har skickats till bland annat tillståndshavare för kärnteknisk verksamhet, statliga 
myndigheter och lokala säkerhetsnämnder. 

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 18 oktober 2021. Svaren 
bör lämnas per e-post till m.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 
emelie.sjogren@regeringskansliet.se. Ange diarienummer M2020/01053 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. 

Beslutsunderlag 
Promemorian finns att läsa på regeringens hemsida. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Utredare slutförvar Anna Bergsten föredrar ärendet.  

Beslutet skickas till 
Miljödepartementet (m.remissvar@regeringskansliet.se, emelie.sjogren@regeringskansliet.se)  

Verksamhetschef Växande kommun 

Handläggare Anna Bergsten  
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    Dnr KS-2021-576 

§ 183. Ansökan om medel ur Kärnavfallsfonden för 
slutförvarsorganisationens verksamhet i Östhammars 
kommun 2022  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att, i enlighet med förvaltningens förslag till ansökan, ansöka om 
medel ur Kärnavfallsfonden för slutförvarsorganisationens arbete under 2022. Östhammars 
kommun ansöker om 4 675 000 kr för verksamhet under 2022.  

 

Ärendebeskrivning 
Östhammars kommun har enligt lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska 
restprodukter (finansieringslagen) möjlighet att få ersättning från Kärnavfallsfonden för 
kostnader som kommunen har för prövning av frågor om slutförvaring av restprodukter och 
för information till allmänheten i frågor som rör hantering och slutförvaring av använt 
kärnbränsle och kärnavfall.  

Östhammars kommun har sedan 1995, när SKB påbörjade undersökningar för ett slutförvar 
för använt kärnbränsle i Forsmark, haft en slutförvarsorganisation. Organisationens 
sammansättning och uppdrag har varierat genom åren beroende på var i processen 
prövningarna befunnit sig. Kommunfullmäktige beslutade om organisationens nuvarande 
uppdrag i november 2018 (§ 124, 2018-11-27).  

Slutförvarsorganisationens nuvarande uppdrag omfattar bl a att granska och bedöma de 
handlingar som Svensk Kärnbränslehantering (SKB) presenterar i sina ansökningar om 
slutförvarsanläggningar i Östhammars kommun och att ansvara för information och 
kommunikation till allmänheten i slutförvarsfrågor. Förvaltningens förslag till ansökan är 
skrivet med utgångspunkt i resultatet från slutförvarsorganisationens planeringsdag som hölls 
den 26 augusti 2021. 

En kommuns ansökan om medel ur Kärnavfallsfonden ska ges in till Riksgäldskontoret senast 
tre månader före den period som ansökan avser. Det innebär för Östhammars kommun att 
ansökan ska vara inlämnad till Riksgälden senast den 30 september 2021 för att kunna följa 
verksamhets- och budgetår 2022. I ansökan ska det anges vilka åtgärder och verksamheter 
som ska genomföras under den period som ansökan avser och den beräknade kostnaden för 
dessa. 

Beslutsunderlag 
Förslag på ansökan om medel ur Kärnavfallsfonden för 2022 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Utredare slutförvar Anna Bergsten föredrar ärendet.  
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Beslutet skickas till 
Riksgälden (karnavfallsfinansiering@riksgalden.se) 

Strålsäkerhetsmyndigheten (registrator@ssm.se) 

Verksamhetsstöd, ekonomi (ekonomi@osthammar.se) 

Slutförvarsenheten: Anna Bergsten 

Chef Växande kommun Marie Berggren 

Signerad bilaga till beslut ska bifogas vid expediering.   
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    Dnr KS-2021-587 

§ 184. Förorenad mark, arbetssätt hos kommunen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 

 

Ärendebeskrivning 
Östhammars kommun har under flera århundraden haft utvinning av järnmalm inom sitt 
geografiska område. Utvinningen har skett i ett område där även gråberget och resterna efter 
utvinningen ofta innehållit höga halter av det som idag är förorenande ämnen, tex 
tungmetaller eller arsenik. Detta i sig innebär att det på många ställen finns högre naturliga 
bakgrundsvärden av vissa ämnen som annars skulle ses som förorenande. 

Utöver utvinning av metaller har vi i kommunen dels haft äldre lokala deponier i anslutning 
till våra tätorter, tillverkningsindustri av olika slag, nedgrävda oljecisterner eller andra 
verksamheter som lämnat efter sig historiska föroreningar som man idag måste hantera. 

Många gånger är de här föroreningarna så gamla att kunskapen om dess existens enbart finns i 
gamla dokument, inventeringar eller berättelser som dokumenterats på något sätt. Det mesta 
av det vi vet finns i ett kunskapsunderlag/databas inne hos länsstyrelsen med möjliga 
kompletteringar ute hos kommunerna. Informationen kan vara väldigt knapphändig (en 
stjärnmarkering som indikerar en förorening tex att det finns ospecificerade schaktmassor 
som någon lagt där någon gång till många och långa analysserier på olika ämnen och 
förstudier).  

Föroreningar i mark regleras i miljöbalken och för dessa finns ett långtgående ansvar som 
verksamhetsutövare att omhänderta desamma, både om man har verksamhet igång eller har 
bedrivit verksamhet senare än 1969 och lagt ned den. Ansvaret består. I vissa fall finns även 
ett fastighetsägaransvar, tex om man förvärvat en fastighet och vetat om att den var förorenad, 
då kan man göras ansvarig för att ta tag i föroreningssituationen och avhjälpa den.  

Kommunen har att hantera förorenad mark i flera roller: som ansvarig för planarbetet, som 
tillsynsmyndighet och som fastighetsägare. 

Vid framtagande av detaljplaner för ett område så ingår det idag att kontrollera mot 
länsstyrelsens databas gällande föroreningar och tillse att exploatören vidtar såväl 
undersökningar som åtgärder i det fall som föroreningar hittas. 

Även bygglovhandläggningen har att förhålla sig till den information som kan hittas om 
förorenad mark innan bygglov kan ges. 

Det kan också bli aktuellt i samband med en förfrågan till kommunen från en intressent som 
vill köpa mark, att säkerställa att marken inte är förorenad eller att kommunen själv vill köpa 
in mark. Här kan också finnas gamla avtal att ta hänsyn till även om det, i miljöbalkens 
mening, egentligen inte går att avtal bort ansvaret så har det i vissa fall avtalats runt åtgärder. 

Det är viktigt att komma ihåg att det finns ett utredningsansvar om man misstänker förorenad 
mark och den kan ske i flera steg som fördjupar kunskapen och ger möjlighet att också 
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friklassa områden (man finner helt enkelt inte föroreningar). Det kan vara historisk 
inventering av dokument och tillgänglig information, MIFO-undersökningar av olika 
detaljeringsgrad, huvudstudie och till sist finns även ett avhjälpandeansvar. Avhjälpande kan 
bestå i flera delar; ex begränsa tillträde, göra platsspecifika riktvärden för en sanering, sanera 
eller övertäcka. 

Kostnaderna för att arbeta med såväl studier som avhjälpande är höga och det är angeläget för 
alla parter att ha en mycket hög kunskapsnivå i varje steg av fördjupningarna. 

Det är också viktigt att kommunen har koll på hur vår egen masshantering ser ut så 
kommunen inte riskerar att sprida föroreningar till följd av okunskap. 

Beslutsunderlag 
Arbetssätt för förorenad mark, miljösamverkan västra Götaland 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschef växande kommun Marie Berggren och sektorchef samhälle Ulf Andersson 
föredrar ärendet.  

Beslutet skickas till 
Sektor samhälle: Marie Berggren   
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    Dnr KS-2021-586 

§ 185. Förstudie för att höja attraktiviteten och därmed stärka 
platsens varumärke i Öregrund  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att gå vidare med förslaget om 
att genomföra en förstudie för att höja attraktiviteten och därmed stärka platsens varumärke i 
Öregrund enligt upplägget som redovisas under ärendebeskrivningen. Finansiering sker 
genom mervärdsavtalet.  

 

Ärendebeskrivning 
Efter två pandemisomrar har ett omfattande arbete inleds för att nästa sommar ytterligare höja 
attraktiviteten och därmed stärka platsens varumärke i Öregrund. 

En av flera delar i detta arbete består i att tydliggöra förutsättningarna för användning av 
allmän platsmark. 

Under åren har en otydlighet utvecklats på ett sätt som skapat friktion, vilket i sig riskerar att 
påverka bilden av vår pärla på ett negativt sätt. 

Vi har ett ansvar i detta och avser att inför nästa säsong bl.a. både fastställa nya 
ordningsföreskrifter och nya taxor för användning av allmän plats. 

Men detta kommer inte räcka. Mer kommer behöva göras och vi inser att vi kommer behöva 
prioritera och genomföra insatser stegvis. 

En grundläggande förutsättning i detta förberedelsearbete är att få in många perspektiv, 
åsikter och kunskaper in i utvecklingsarbetet. Tillsammans är ett nyckelord här. 

Som en inledande del föreslås en kvalitativ utvärdering av intrycken från den senaste 
sommaren. Vi skulle vilja få besökarens, företagarens, och den boendes perspektiv på bl.a. 

 Lokalbefolkningens möjligheter att nyttja allmänna platser 
 Trängsel 
 Tillgänglighet 
 Trafiksäkerhet 
 Avfallshantering 
 Värdskap 
 Näringslivets möjligheter att utvecklas 
 Gestaltningen av hamnområdet 

Det vi får fram i en sådan utvärdering ska sedan kunna utgöra underlag för vägval och beslut 
om insatser inför den kommande säsongen. 

Insatsen föreslås inom ramen för den kommunala ersättningen inom Mervärdesavtalet. 
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Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Sektorchef samhälle Ulf Andersson föredrar ärendet.  

Beslutet skickas till 
Sektor samhälle: Ulf Andersson, Marie Berggren, Elin Dahm   
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    Dnr KS-2021-501 

§ 186. Yttrande över Ät Uppsala län – handlingsplan för hållbar 
och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Östhammars kommun ställer sig bakom förslaget till Ät 
Uppsala län – Handlingsplan för att bidra till en hållbar och konkurrenskraftig 
livsmedelsproduktion och de tematiska områdena som lyfts fram. 

Östhammars kommun anser att handlingsplanen kan utgöra en bra grund och vara vägvisande 
i arbetet för en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion. 

 

Ärendebeskrivning 
En ökad befolkning, både regionalt och globalt, och en allt högre levnadsstandard gör det 
viktigt att vi säkerställer en hållbar livsmedelsproduktion i Uppsala län och bidrar till den 
regionala och globala livsmedelsförsörjningen. För att stärka den regionala 
livsmedelsproduktionen behöver vi främja affärsutveckling och innovation, samt uppmuntra 
till lokala initiativ.  

Den 20 juni 2017 beslutade riksdagen att anta den nationella livsmedelsstrategin med mål 
som sträcker sig till 2030. I Uppsala län finns mål om livsmedel i den regionala 
utvecklingsstrategin som siktar på att öka produktionen och produktionsvärdet från jordbruks- 
och trädgårdssektorn. Handlingsplan har tagits fram med utgångspunkt i målen i den 
regionala utvecklingsstrategin och i linje med den nationella livsmedelsstrategin.  

Handlingsplanens mål är att bidra till måluppfyllelsen i länets regionala utvecklingsstrategi 
för livsmedelsproduktionen i Uppsala län och att bidra till uppfyllandet av Agenda 2030 och 
relevanta miljömål. Genom att genomföra minst en till två aktiviteter inom varje tematiskt 
område närmar vi oss uppsatta mål samt inspirerar andra att ta initiativ inom utpekade 
områden. 

Fem tematiska områden  
Handlingsplanen lyfter fram fem tematiska områdena. Aktiviteter och åtgärder inom dessa 
områden bedöms föra länet framåt i riktning mot en ökad livsmedelsproduktion.   

 Konsument och upphandling  
 Från jord till bord,  
 Kompetensförsörjning och arbetskraft,  
 Samhällsutveckling och hållbar livsmedelsproduktion   
 Förenkla för företag  

Konsument och upphandling 
Konsumentens val är en nyckel i utvecklingen av livsmedelssystemet. Det finns en tydlig 
koppling mellan livsmedelsproduktion, sysselsättning, folkhälsa samt hållbar tillväxt och 
miljömål. Upphandlingen av livsmedel till alla offentliga måltider är en viktig del av länets 
konsumtion. Kunskapshöjande insatser för såväl privat som offentlig konsumtion ska främjas. 
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Konsumenterna ska ha ett högt förtroende för livsmedlen och det ska vara lätt att göra 
hållbara val, exempelvis av närproducerat och ekologiskt. På så sätt kan medvetna val bidra 
till en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion. 

Frän jord till bord 
Länet producerar högkvalitativa råvaror som har stora innovations- och 
utvecklingsmöjligheter. En konkurrenskraftig livsmedelssektor har betydelse för hela 
samhället och bidrar till jobb och långsiktigt hållbar tillväxt. Uppsala län har många styrkor så 
som en stor spannmålsproduktion, goda förutsättningar för naturbetesmarker och närhet till en 
stor marknad.  

Det finns stora möjligheter att utveckla den lokala produktionen av råvaror och livsmedel, 
samt lyfta produktionen genom att förstärka hela kedjan. För att nå en konkurrenskraftig 
livsmedelsproduktion behövs förutsättningar för enskilda företag att bedriva verksamhet som 
är lönsam på lång sikt. En välfungerande livsmedelskedja från produktion till bord blir 
central. 

Kompetensförsörjning och arbetskraft  
Det finns stora möjligheter till arbete inom livsmedelssektorn, från produktion till 
konsumtion. Trots det har kompetensförsörjningssystemet svårt att möta dagens behov på 
arbetsmarknaden. Många grupper står utan sysselsättning, samtidigt som företagarna uttryckt 
svårigheter i att hitta rätt kompetens och medelåldern i lantbrukarkåren är hög i länet.  

Det behövs insatser för att höja intresset för livsmedelssektorn, exempelvis genom att visa 
unga och nya grupper vilka möjligheter det finns till arbete inom näringen samt stimulera 
ägarskiften. Detta förutsätter kommunikation och samverkan inom hela kedjan.  

Samhällsutveckling och hållbar livsmedelsproduktion  
För att möjliggöra en miljömässigt hållbar livsmedelsproduktion enligt Agenda 2030 gäller 
det att länets förutsättningar för livsmedelsproduktion och regionens stora kunnande tas 
tillvara. Med en ökad globalisering, migration, klimat- och miljöförändringar blir en robust 
livsmedelsförsörjning allt viktigare.  

Klimatförändringarna ställer också nya krav på livsmedelsproduktionen och det finns ett ökat 
behov av att klara extrema väderhändelser som till exempel torka och stora regnmängder. 
Uppsala län är en expansiv region där städer och tätorter växer. Det är därför viktigt att ha 
med jordbruksmarkens bevarande i samhällsplaneringen ur ett kris- och hållbarhetsperspektiv.  

Förenkla för företag  
För att stärka företagens konkurrenskraft behövs goda förutsättningar för företagande och 
attraktiva miljöer för företag att utvecklas. För att gynna företagen bör därför ett fokusområde 
vara kommunikation och samverkan inom tillsynsområdet. I andan av att förenkla för 
företagen finns det många områden att utveckla, exempelvis information om ärendeprocesser, 
företagsetablering och affärsutveckling.  

Genomförande  
För att nå handlingsplanens mål måste aktörer i länet samverka och initiativ från företagare 
och organisationer uppmuntras. Utifrån handlingsplanens teman kommer en till två aktiviteter 
eller åtgärder att genomföras per år inom varje område. De tematiska områdena som 
handlingsplanen fokuserar på utgör den huvudsakliga inriktningen fram till den regionala 
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utvecklingsstrategin uppdateras. I samband med den årliga uppföljningen planeras det 
kommande årets samarbetsaktiviteter. Handlingsplanens mål kommer också att följas upp och 
revideras av Region Uppsala med samma intervall som uppföljningen och revideringen av 
den regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län. 

Remisstiden löper till 2021-09-30. 

Beslutsunderlag 
Remissmissiv 

Ät Uppsala län – handlingsplan för att bidra till en hållbar och konkurrenskraftig 
livsmedelsproduktion 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Landsbygdsutvecklare Stefan Edelsvärd föredrar ärendet. Diskussion om eventuella ändringar 
som ska diskuteras fram till beslut i kommunstyrelsen.  

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen Uppsala län uppsala@lansstyrelsen.se märkt diarienummer 604-5421-2021  
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    Dnr KS-2021-584 

§ 187. Avsiktsförklaring om medfinansiering av Upplandsbygd 
Lokalt Ledd Utveckling, Leaderområdet för 
landsbygdsutveckling 2023-2027  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Östhammars kommun har för avsikt att stödja Upplandsbygd 
Lokalt Ledd Utveckling med Leadermetoden under programperioden 2023-2027.  

Kommunstyrelsen beslutar att Östhammars kommun har för avsikt att medfinansiera LAG:s 
(lokal utvecklingsgrupp) verksamhet och de projekt som LAG beviljar under perioden.  

(Bilaga signerad avsiktsförklaring) 

 

Ärendebeskrivning 
Landsbygdsutveckling finansierat av EU-medel via Jordbruksverket står inför en ny 
programperiod 2023-2027. Inför det har Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling arbetat fram 
en ny strategi för perioden utifrån Jordbruksverkets anvisningar. Till strategin skall bifogas 
avsiktsförklaringar om medfinansiering från de kommuner som ingår i verksamhetsområdet.  

Till den kommande programperioden 2023-27 har Uppsala, Östhammar, Knivsta och Sigtuna 
kommuner visat intresse att fortsätta att ta del landsbygdsutveckling enligt Leadermetoden i 
Upplandsbygd. Vallentuna kommun kommer även att ingå i verksamhetsområdet kommande 
programperiod. Det kan bidra till ökade synergier och samarbeten med övriga medlemmar i 
Upplandsbygd.  

Avsiktsförklaring är inget medfinansieringsintyg och innebär inte något bindande löfte om 
medfinansiering 

Beslutsunderlag 
1. Förfrågan om avsiktsförklaring för medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd 

Utveckling programperioden 2023-2027 
2. Avsiktsförklaring medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling, 

Leaderområdet för landsbygdsutveckling 2023-2027 
3. Beviljade projekt i Upplandsbygd LLU 2015-2020 samt ekonomisk uppväxling 
4. Sammanfattning av strategin för Upplandsbygd 2023-27 som föreslås antas av LAG 

(styrelsen) 30 september 
5. Extern utvärderingsrapport Upplandsbygd maj 2021 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Landsbygdsutvecklare Stefan Edelsvärd föredrar ärendet.  

Beslutet skickas till 
Sektor samhälle: Ulf Andersson, Elin Dahm  
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Verksamhetsledare Upplandsbygd Sven Uhlås uhlas.sven@gmail.com 

Landsbygdsutvecklare Stefan Edelsvärd  

Signerad bilaga till beslut ska bifogas vid expediering.   
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    Dnr KS-2021-550 

§ 188. Yttrande över förslag till kommuntal 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna synpunkter på föreslagna kommuntal och önskar en 
förändring av kommuntalen med en minskning från 33 till 23.  

Reservationer 
Ylva Lundin (SD) reserverar sig med motivering (se protokollsanteckning). 

 

Ärendebeskrivning 
Migrationsverket har presenterat sitt förslag till länstal gällande mottagande av nyanlända för 
år 2022. Länsstyrelsen inväntar regeringens beslut om länstalen men har skickat ut 
preliminära förslag till kommuntal. Länstalet för Uppsala län år 2022 förväntas vara 276 
anvisade nyanlända, varav Östhammars kommun har tilldelats 33 anvisningar. Prognos för 
självbosättning av nyanlända är sex (6).  

Det finns möjlighet till omfördelning inom länet i det fall två kommuner eller fler är 
intresserade av ett ökat respektive minskat kommuntal. Länsstyrelsen önskar synpunkter på 
föreslagna kommuntal senast 8 oktober 2021 för att möjliggöra en eventuell omfördelning.   

En begäran av minskning av kommuntalen grundar sig i att Östhammars kommun de senaste 
tre åren haft en hög tilldelning av anvisningar i jämförelse med liknande kommuner i 
regionen. När årsantal inte uppfylls övergår det kvarvarande antalet i de flesta fallen till 
nästkommande år och läggs till det nya årets antal. 

För 2021 kvarstår (per i dag) 41 anvisade nyanlända att ta emot. Migrationsverket har inte 
lämnat besked när dessa personer kommer. Det är troligt att en del av dessa kommer att 
anvisas under 2022.  

Migrationsverkets årstal kring mottagande skiljer sig från kommunens i det att 
Migrationsverket räknar anvisningsbeslut tagna under perioden jan-dec aktuellt år. 
Kommunen i sin tur har mottagningstid mars till slutet av februari nästkommande år. (Ex: 
anvisningsbeslut sker 16 december 2020 från Migrationsverket, kommunen tar emot personen 
från Anläggningsboendet (ABO) efter årsskiftet 20/21 men anvisningen räknas till 2020.) 

Mottagning av ABO och kvotflyktingar skiljer sig åt, där man med ABO delvis kan styra 
mottagningen. Mottagande av kvotflyktingar sker helt utifrån UNHCR och IOMs möjligheter 
att få ut personerna ur det land de befinner sig i samt personens fysiska tillstånd att göra resan. 
Det kan ta ett år efter anvisning men räknas i Migrationsverkets system ändå till 2020 utifrån 
givet exempel. Det innebär att det kan komma många personer samtidigt alternativt tätt inpå, 
men ändå räknas till olika år. För tillfället anvisas primärt kvotflyktingar. 

Bostadsförsörjning 
Den höga tilldelningen av anvisningar i kombination med för få, ej anpassade och i 
storleksordningen för små eller för stora lägenheter som kommunen får tillgång till av 
Östhammars hem påverkar möjligheten att ta emot det aviserade kommuntalet.  
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Beslutsunderlag 
Preliminära läns- och kommuntal Uppsala län 2022 

Förslag på antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner och fördelning på 
länsnivå för 2022 

Redogörelse för tillämpning av kriterier för fördelning av länstal 2022 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschef gymnasieskola, vuxenutbildning och arbetsmarknadsenheten Zara 
Järvström och kommundirektör Peter Nyberg föredrar ärendet.  

Yrkanden 
Ylva Lundin (SD) yrkar på följande ändring i beslutet: ”minskning från 33 till 0.” 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på föreliggande förslag till beslut mot Ylva Lundins (SD) 
ändringsyrkande och finner att arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag till beslut.  

Protokollsanteckning 
Ylva Lundins (SD) motivering till reservation: Kommunen bör lämna synpunkten att 
mottagandet för 2022 ska vara 0 personer. Orsaken är att det råder stor bostadsbrist i 
kommunen. Till den mest attraktiva orten, Alunda, är Östhammarshems bostadskö nu uppe i 3 
år. Det är också bostadsköer till samtliga orter i kommunen. Med de antal som tilldelas för 
2022 samt den rest som kvarstår från 2021 kommer ordningen med förtur till nyanlända i 
Östhammarshems bostadskö sannolikt innebär att de stora flertalet av de lägenheter som blir 
lediga under året kommer att tilldelas nyanlända. Undanträngningseffekten medför därmed att 
nästan ingen i den ordinarie bostadskön hos Östhammarshem kommer att tilldelas en bostad. 
Vi vet också att gruppen nyanlända i hög grad går över på försörjningsstöd när den tvååriga 
etableringstiden går ut. Med detta höga tilldelningstal drar alltså kommunen på sig stora 
kostnader för försörjningsstöd för en lång framtid. 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen Uppsala län uppsala@lansstyrelsen.se med kopia till handläggare 
sofia.maherzi@lansstyrelsen.se  
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    Dnr KS-2021-264 

§ 189. Yttrande över revisionens granskning av verkställighet av 
kommunfullmäktiges beslut  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen står bakom förvaltningens bedömningar och förslag till åtgärder. 
Förvaltningen får i uppdrag att genomföra åtgärderna avseende ändringar i arbetsordning och 
reglemente. Om ny arbetsordning och reglemente inte har antagits och expedierats till berörda 
organ före 2021-12-31 ska lägesrapport lämnas till styrelse och nämnder.  

Kommunstyrelsen överlämnar beslutet som sitt yttrande till revisionen.  

 

Ärendebeskrivning 
Revisionen har genomfört en granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut. 

Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisionen att kommunstyrelsen och samtliga 
nämnder ska genomföra ett antal åtgärder. Revisonens ordförande har efter kontrollfråga via 
e-post angett att det är styrelsen och de fyra facknämnderna som avses (ej gemensamma 
nämnder, krisledningsnämnden och valnämnden). Åtgärderna återfinns nedan i kursivt med 
förvaltningens kommentar kring respektive åtgärd direkt efter.  

Initiera en ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning så att den även reglerar att ej 
verkställda beslut av uppdrags- och verkställighetskaraktär blir föremål för uppföljning och 
redovisning fullmäktige.  

Förvaltningen instämmer i att återrapporteringen till fullmäktige behöver förbättras. En 
ändring bör dock införas både i arbetsordningen och nämndernas (inklusive styrelsens) 
reglemente, eftersom det är nämnderna som ska lämna återrapport.  

Förvaltningen föreslår att följande ändring införs i arbetsordning och reglemente: Beslut som 
innebär att fullmäktige ger ett uppdrag eller beslutar om en åtgärd som ska verkställas ska 
alltid förses med ett datum då beslutet ska vara verkställt samt ska alltid förses med ett datum 
då fullmäktige ska ha fått återrapport om uppdragets genomförande eller åtgärdens 
verkställighet. Om återrapport ska ske inom ramen för årsredovisning eller annan 
återkommande uppföljning ska det anges, annars ska återrapporten utgöra ett eget ärende. 
Om uppdraget eller åtgärden inte kunnat verkställas ska en lägesrapport lämnas vid samma 
tidpunkt och vid behov även omfatta förslag på ändringar i beslutet för att möjliggöra att det 
verkställs.  

I arbetsordningen för fullmäktige införs en ny rubrik och § 45 där ändringen införs. Det kan 
tyckas ologiskt att ha bestämmelsen om återrapportering nästan sist i arbetsordningen. 
Eftersom delar i beslutet ska finnas med redan när förslag lämnas från kommunstyrelsen så 
hör bestämmelsen närmast ihop med expedieringen av fullmäktiges beslut. I de fall där det 
inte finns med något om återrapport i fullmäktiges beslut kan kanslifunktionen lägga upp 
påminnelser trots att det saknas i samband med expedieringen. Avsaknad av detta i beslut kan 
hända exempelvis om ett uppdrag kommer till genom att ledamot yrkar på det i fullmäktige.  
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I reglementet införs ändringen under rubriken ”Ansvar och rapporteringsskyldighet” för varje 
nämnd. I reglementet anpassas formuleringen så att det passar i processen, t.ex. att ”Beslut” 
ändras till ”Förslag till beslut”.  

Om nämnderna antar förslaget i sitt yttrande kommer det ersätta den remissrunda som normalt 
genomförs inför ändringar i reglementet.  

Säkerställa att samtliga uppdrag från kommunfullmäktige återrapporteras.  

Säkerställa att avrapportering av eventuella avvikelser i uppdrag sker till 
kommunfullmäktige.  

Rutinen att sätta datum för när uppdrag ska redovisas (antingen slutligt med förslag till beslut 
eller som lägesrapport) är relativt ny och förbättras löpande. Förvaltningens bedömning är att 
vissa framsteg har gjorts sedan de granskade besluten från 2018 och 2019. Detta gäller både 
fullmäktige och nämnderna. Förvaltningens bedömning är att ovanstående förslag till ändring 
i arbetsordning och reglemente ska underlätta för nämnderna/styrelsen att säkerställa att 
återrapportering alltid sker, både vad gäller återrapport av uppdrag av avrapportering av 
avvikelser.  

Revisionen önskar yttrande senast 2021-10-31.  

Beslutsunderlag 
Granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kommunsekreterare Rebecka Modin föredrar ärendet.  

Beslutet skickas till 
Förtroendevalda revisorer samt sakkunnigt biträde KPMG 

Registrator revisionen, via kommunstyrelsen@osthammar.se  

Kommunförvaltningens ledningsgrupp för kännedom, Kersti Ingemarsson 

Handläggare: kommunsekreterare 
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    Dnr KS-2021-499 

§ 190. Yttrande angående remiss om ändrade regler i 
medborgarskapslagen (SOU 2021:54)  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Östhammars kommun inte yttrar sig över 
remissen.  

 

Ärendebeskrivning 
Detta betänkande innehåller utredningens analyser, bedömningar och förslag när det gäller 
frågorna om det behövs ytterligare åtgärder för att begränsa förekomsten av statslöshet, om 
tidpunkten för förvärv av medborgarskap genom anmälan bör justeras, om det ska införas 
krav på hederligt levnadssätt för förvärv av medborgarskap efter anmälan och om 
möjligheterna att avslå en ansökan om befrielse från svenskt medborgarskap ska utökas. 

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 4 november 2021. 

Beslutsunderlag 
Ändrade regler i medborgarskapslagen, SOU 2021:54 (regeringen.se) 
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    Dnr KS-2021-116 

§ 191. Antagande av reviderade regler för gåvor och 
representation 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar regler för gåvor och representation.  

 

Ärendebeskrivning 
Syftet med styrdokumentet är att säkerställa att kommunen följer de regler som finns t.ex. på 
skatteområdet samt att gåvor och representation sker på samma sätt både över tid och till olika 
personer. Övriga styrdokument på området i kommunen är rutiner som förtydligar arbetet, ex. 
för 25-årsuppvaktning.  

Syftet med revideringen är att förtydliga dokumentet och göra det aktuellt utifrån bl.a. 
organisation, inte att göra några egentliga ändringar i hur uppvaktningar sker. De ändringar 
som föreslagits är utifrån sådant som skatteregler, att olika delar av verksamheten har tolkat 
en bestämmelse olika eller att rutinen ändrats i praktiken men inte i dokumentet. En 
”övergripande bestämmelse” har lagts till för att förtydliga ett befintligt men odokumenterat 
förhållningssätt.  

Värt att notera för den förtroendevalda organisationen är att reglementet endast gällt ordinarie 
(d.v.s. ej ersättare) samt att det inte omfattat gemensamma nämnder eller 
slutförvarsorganisationen.  

Ärendet har handlagts av ekonom, HR-strateg och kommunsekreterare.  

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

Förslag till regler för gåvor och representation 

Ärendets behandling 
Kommunfullmäktiges presidium har ansvar för uppvaktningar av den förtroendevalda 
organisationen och diskuterade behov av tydligare rutiner i december 2020. Presidiet gav ett 
uppdrag om att ta fram skriftliga rutiner för de delar som presidiet ansvarar för. Kansliet 
föreslog förtydligande i reglementet då det kunde ersätta sådana rutiner samtidigt som det 
fanns ett behov av revidering på grund av tjänstemannaomorganisation.  

Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-09, § 62, att ge förvaltningen i uppdrag att revidera 
Reglemente och rutiner för gåvor och representation i Östhammars kommun i enlighet med 
redovisat förslag. 

Fullmäktiges presidium har godkänt förslaget 2021-09-09.  
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Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kommunsekreterare Rebecka Modin föredrar ärendet.  

Beslutet skickas till 
Webbredaktör för publicering på kommunens webbplats, sida styrande dokument, regler 

Kommundirektör och sektorchefer 

Verksamhet HR 
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    Dnr KS-2021-238 

§ 192. Medverkan i Crush Covid, vattenprover  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott finansierar insatsen med max 50.000 SEK, året ut. 
Kostnaden täcks av anslag, 114300,,10020,1110, arbetsutskottets oförutsedda. 

 

Ärendebeskrivning 
CRUSH Covid är ett innovativt tvärvetenskapligt forskningsprojekt i samverkan mellan 
Region Uppsala och forskare från fem olika institutioner vid Uppsala universitet. Syftet med 
projektet är att kartlägga och försöka dämpa ökad smittspridning samt kraftiga lokala 
utbrott av covid-19 i Uppsala län. 

CRUSH Covid kommer att bistå Region Uppsalas Smittskyddsenhet med kunskapsunderlag 
gällande smittläget i Uppsala län. Forskarna kommer att utarbeta en metod att kombinera 
information från flera olika datakällor och kontinuerligt rapportera tecken på ökad 
smittspridning och kraftiga lokala utbrott. Studien kommer också att hjälpa till att utvärdera 
Region Uppsalas teststrategier och riktade åtgärder. CRUSH Covid kommer dessutom att 
undersöka vilka grupper som riskerar att drabbas hårdare av covid-19 än andra. 

Ett av de verktyg som används är vattenprover vid avloppsreningsverk. Östhammars kommun 
kan här bidra med provtagning under hösten. Kostnaden för detta beräknas till max 50 tkr. 
Flera kommuner i länet kommer att delta i detta arbete. 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-04-06, § 73, att finansiera insatsen med max 
50 000 SEK. Kostnaden täcks av anslag, 114300, 10020,1110, arbetsutskottets oförutsedda. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kommundirektör Peter Nyberg föredrar ärendet.  

Beslutet skickas till 
Östhammar Vatten AB och Gästrike Vatten AB 
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    Dnr KS-2019-791 

§ 193. Rapport av genomförandet av omorganisation  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av rapporten. 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en omorganisering av 
förvaltningsorganisationen. Målet med förändringen var att öka effektivitet, kvalitet, 
likvärdighet och robusthet. 

Omorganisationen har genomförts med start 1 januari 2021. Såväl framtagandet och 
genomförandet har påverkats av coronapandemin, vilket innebär att vi inte riktigt sett alla 
effekter/konsekvenser av omorganisationen. 

Under hösten 2021 kommer de första uppföljningarna att göras. Syftet är att identifiera de 
områden där vi inte nått de effekter vi önskar. Dessa områden kommer att åtgärdas under 
andra halvåret 2021. 

Min bedömning är att justeringar av organisationen kommer att ske kontinuerligt, åtminstone 
under de två närmaste åren. 

Under hösten kommer vi även ta fram en rapport/sammanställning över processen fram till 
genomförandet. 

Ärendets behandling 
Uppdraget lämnades i samband med behandling av tertialuppföljning per sista april 2019 som 
en av åtgärderna som beslutades, 2019-06-18, § 76: Kommundirektören får i uppdrag att 
genomföra en översyn/förändring av hela den kommunala organisationen i syfte att skapa en 
modern, hållbar och redundant organisation. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fick rapporter om arbetet 2020-01-14, § 16 och 2020-02-04, 
62.  

Kommunfullmäktige antog 2020-04-21, § 47, följande principer för kommunens 
tjänstemannaorganisation: 

 En förvaltning 
 Förvaltningen delas upp i sektorer 
 En av sektorerna är ett gemensamt verksamhetsstöd 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kommundirektör Peter Nyberg föredrar ärendet.  
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    Dnr KS-2021-289 

§ 194. Rapport om försäljning av stadsnätet  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen ger förvaltningen i uppdrag att 
återkomma till kommande tekniska utskott 2021-10-12 med ett mer välberett ärende. 
Inriktningen på ärendet ska vara att upphäva tekniska utskottets beslut 2021-08-17, § 97, och 
innehålla en tydlig inriktning för försäljning av stadsnätet. 

 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har i uppdrag att undersöka förutsättningarna för en försäljning av Stadsnätet. 
Förvaltningen ger en lägesbild av arbetet. 

Ärendets behandling 
Tekniska utskottet beslutade 2021-04-20, § 59, att uppdra åt förvaltningen att utreda 
förutsättningarna för en försäljning av Östhammars stadsnät. En första lägesrapport skulle 
lämnas på tekniska utskottet 2021-05-11. 

Information om bredbandsutbyggnad lämnads inom ramen för annat ärende (KS-2019-37) vid 
tekniska utskottet 2021-05-11, § 74. 

Tekniska utskottet beslutade 2021-08-17, § 97, att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta 
förhandlingarna med en av intressenterna gällande en försäljning av Östhammars stadsnät. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschef växande kommun Marie Berggren och kommundirektör Peter Nyberg 
föredrar ärendet.  

Beslutet skickas till 
Kommundirektör Peter Nyberg 
Verksamhetschef växande kommun Marie Berggren   



 

 

Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2021-09-21  35 (43) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

    Dnr KS-2021-429 
    Dnr SBN-2012-460 

§ 195. Öregrund 4:121 m.fl., antagande av detaljplan 

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden och kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att: 

 godkänna granskningsutlåtandet 
 besluta att detaljplanen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan  
 anta detaljplanen för Öregrund 4:121 

 
Upplysningar 
Planen hanterades med normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen, PBL (2010:900). 
 

Ärendebeskrivning 

Tidigare beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2012-03-14 att detaljplanearbetet skulle 
påbörjas för det aktuella området.  

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2013-06-05 att ställa ut planen på 
samråd. Planen var på samråd under perioden 15 juli till 23 augusti 2013. Totalt inkom 5 
yttranden under samrådstiden och 4 försent inlämnade yttranden (alla yttranden behandlades 
dock i samrådsredogörelsen).  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-04-23 att ställa ut planen på granskning. Planen 
var på granskning under perioden 9 juni till 14 juli 2014. Totalt inkom 7 yttranden under 
granskningen. 

Bygg- och miljönämnden beslutade 2015-03-25 att kommunen inte har för avsikt att lösa in 
fastigheterna inom planområdet, som tidigare detaljplan från 1978 anger ska vara allmän 
platsmark. 

Mark- och miljödomstolen beslutade i en dom 2016-03-18 att avslå de överklaganden som 
inkommit mot kommunens beslut att inte lösa in fastigheterna inom planområdet. 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-29 om att finansiera det återstående arbetet med 
detaljplanen. 

Vik. Planchef beslutade 2021-06-02 att ställa ut planförslaget på en ny granskning. Planen var 
på granskning under perioden 9 juni till 21 juli 2021. Totalt inkom 11 yttranden under 
granskningen. 

Planområdet och planförslaget 
Planområdet ligger väster om väg 1100 och norr om Inre Hummelfjärden i Öregrund. 
Områdets areal är ca 7 000 kvadratmeter som utgörs av två be- fintliga villatomter och ett 
sommarhus samt en avlång fastighet med lada. 
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Syftet med denna detaljplan är att nyttja området på ett mer ändamålsenligt sätt än nu 
gällande detaljplan. Detta inför en rätt att fortsätta använda fastigheterna Öregrund 4:121 och 
7:147 för bostadsändamål. Planbestämmelse för området utgörs av parkmark, lokalgata och 
kvartersmark i detaljplan från 1978. 

 

 
Aktuellt område i Öregrund. 
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Ovanstående plankarta ska endast ses som en illustration. 
 

Revideringar som gjorts efter granskningen 
- Inga förändringar i planförslaget har gjorts efter den andra granskningen som ägde 

rum under 2021. 
 

Beslutsunderlag 
Antagandehandlingarna består av 

 Plankarta 
 Planbeskrivning  
 Samrådsredogörelse 
 Granskningsutlåtande 1 
 Granskningsutlåtande 2 
 Fastighetsförteckning 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen har tagit del av granskningen 2021-06-29, § 196.  

Bygg- och miljönämnden har behandlat ärendet 2021-09-08, § 156, och beslutat:  

Bygg- och miljönämnden föreslår Kommunfullmäktige att: 
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 godkänna granskningsutlåtandet 
 besluta att detaljplanen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan  
 anta detaljplanen för Öregrund 4:121 

 
Upplysningar 
Planen hanterades med normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen, PBL (2010:900). 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen, uppsala@lansstyrelsen.se  
Lantmäterimyndigheten, plan@lm.se  
Enligt bifogad sändlista. 
Bygg- och miljönämnden 
Kommunstyrelsen   
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    Dnr KS-2021-356 
    Dnr SN-2021-18 

§ 196. Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut andra 
kvartalet 2021 

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

 

Ärendebeskrivning 
Enligt 16 kap § 6 h Socialtjänstlagen (SoL) ska socialnämnden kvartalsvis lämna en 
statistikrapport till fullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska 
vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller och hur lång tid som har förflutit från 
dagen för respektive beslut. Samma rapporteringsskyldighet gäller för beslut som inte 
verkställs på nytt efter avbrott i verkställigheten. Det ska också framgå hur stor del av de ej 
verkställda besluten som gäller bistånd till kvinnor respektive män. Enligt Lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) § 28h gäller en motsvarande rapporterings-
skyldighet för beslut om insatser enligt 9 § LSS. 

Ärendets behandling 
Socialnämnden behandlade ärendet 2021-09-01, § 126, och beslutade att överlämna 
statistikrapporten till kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Statistikrapport av ej verkställda gynnande beslut andra kvartalet 2021.  
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    Dnr KS-2021-10 

§ 197. Information från kommunförvaltningen 

Beslut 
Arbetsutskottet tar del av informationen.  

 

Ärendebeskrivning 
Information i aktuella frågor.  

Dagens sammanträde 
Ingen information lämnas på sammanträdet.  
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Dnr KS-2021-596 

§ 198. Projekt gemensamhetsjakt vildsvin och lokal mat – 
samverkan med Tierp, Älvkarleby och Jägareförbundet 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Östhammars kommun deltar i ett gemensamt 
projekt tillsammans med Tierps kommun, Älvkarleby kommun och Jägareförbundet i syfte att 
uppmärksamma och uppmuntra lokal jakt på vildsvin, samt servera köttet i kommunens 
verksamheter. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott avsätter 20 000 kr för marknadsföring samt symbolisk 
ersättning till jägare för deltagande alternativt för fällda djur. Medlen täcks ur anslaget för 
kommunstyrelsens arbetsutskott oförutsedda (114300,45300,10020,1111). 

 

Ärendebeskrivning 
Östhammars kommun har, liksom Tierps kommun och Älvkarleby kommun en känd 
problematik kring mängden vildsvin som påverkar marker och trädgårdar genom bökande 
samt orsakar trafikskador. Jägareförbundet har tidigare samarbetat med kommuner och 
genomfört lyckade gemensamhetsjakter i Norrtälje och Sörmland. Ett projektförslag har tagits 
fram för att genomföra ett motsvarande projekt i våra tre norduppländska kommuner.  

Upplägget innebär att Jägareförbundet står för grundinformation på en undersida under 
Uppsala län, där allt som en jägare behöver veta finns. Där ska också finnas ett enkelt 
formulär att fylla i om man avser delta i jakten, i syfte att få en uppfattning om hur många 
som deltar i projektet. Gemensamhetsjakten ska genomföras sista helgen i november, 26-28 
november. Upplägget ska motsvara det som finns för Norrtälje kommun och som beskrivs på 
Jägareförbundets webb: www.jagareforbundet.se/mitt/stockholms-lan/jagareforbundet-
stockholm/verksamhet/temavecka-vildsvin/  

Kommunernas roll i projektet är att inspirera lokala jägare att delta i vildsvinsjakt denna helg 
samt att lämna in vildsvin till Strömsberg slakteri, som Östhammars kommun har avtal med 
sedan tidigare. Jägarna bedriver jakt i enlighet med ordinarie tillstånd och lagstiftning. 
Slakteriet tar emot vildsvin under hela helgen, de provtar vildsvinen avseende trikiner och 
cesium, styckar och levererar ut till kommunerna. Eventiellt kompletterande beställningar av 
vildsvinskött görs veckan efter jakten. Mottagande kommun serverar sedan köttet i 
kommunens verksamheter lämplig dag efter jakten. Vilka och hur många verksamheter som 
ska servera viltkött bestämmer varje deltagande kommun själva. 

Jägareförbundet har en vilthanteringskurs som de kommer ordna i början av november. Har 
jägarna deltagit i en vilthanteringskurs behöver de inte ta med inre organen till 
vilthanteringsanläggningen, vilket kan förenkla hanteringen. Jägareförbundet erbjuder sig att 
komma och hålla korta informationsträffar med kommunernas kökspersonal, samt bidra med 
skolmaterial för skolorna att använda i undervisningen i anslutning till projektet. Lokala 
jaktvårdskretsar kan också vid behov bidra med informationstillfällen. 
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Kommunernas insats i projektet är att marknadsföra insatsen för att få stort genomslag bland 
lokala jägare, att hantera beställning och inköp av kött samt kontakt med kökspersonal och 
kontakt med boenden och skolor där viltköttet ska serveras.  

Ersättning till slakteriet för hantering av köttet samt eventuellt inköp av kompletterande 
viltkött löses inom befintlig budget för kommunens kostverksamhet. För marknadsföring samt 
symbolisk ersättning till deltagande jägare alternativt för fällda djur, föreslås 
kommunstyrelsens arbetsutskott avsätta en projektbudget på 20 00 kr. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Miljösakkunnig Camilla Andersson föredrar ärendet.  

Beslutet skickas till 
Sektor samhälle: Ulf Andersson, Marie Berggren, Elin Dahm 

Sektor verksamhetsstöd: Helen Åsbrink, Sara Ersund 

Miljössakkunnig Camilla Andersson 

Enhetschef måltid Annelie Wallén  
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    Dnr KS-2021-10 

§ 199. Möte med myndigheter 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen.  

 

Ärendebeskrivning 
Sekretessbelagd information. (Muntlig.)  

Informationen är sekretessbelagd.  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Beredskapssamordnare Malin Hübinette och kommundirektör Peter Nyberg föredrar ärendet.  


