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§ 121. Val av justerare 
 

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

§ 122. Fastställande av föredragningslista 
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer föredragningslistan.  
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 Dnr KS-2021-529 

§ 123. Lägesrapport om Formas-projekt Blå tillväxt för minskad 
övergödning – en eko-ekonomisk vinn-vinn? 

 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
SLU Akvatiska resurser 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 kommunstyrelse 
beslutade 2021-08-23 att delta som part i en projektansökan till Formas tillsammans med 
SLU. Projektet skulle ha fokus på att undersöka möjligheterna att använda bioresurser som 
vass och karpfiske som en del i en blå tillväxt, samtidigt som det skulle kunna påverka 
övergödda havsvikars övergödningsproblem. 
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas, ska fördela medel 
till forskning och verksamhet som hör samman med forskning inom sitt verksamhetsområde. 
Under 2021 utlystes projektmedel inom området Blå innovation – Förberedande projekt 2021. 
Mer information om utlysningen finns på https://formas.se/arkiv/alla-
utlysningar/utlysningar/2021-04-01-bla-innovation---forberedande-projekt-2021.html  
 
Ansökan på totalt 1 490 347 kr för projektet Blå tillväxt för minskad övergödning – en eko-
ekonomisk vinn-vinn skickades in under hösten 2021 och projektet beviljades medel av 
Formas 2021-11-25. Östhammars kommun är så kallad behovsägare i projektet, bidrar med 
arbetstid och får del av 147 000 kr inom projektbudgeten. Resterande projektmedel används 
för projektledare och personal inom SLU samt praktiskt projektgenomförande. Projektet ska 
testa att skörda vass och använda som djurfoder samt undersöka om ett riktat karpfiske kan 
ligga till grund för att använda fisk från övergödda vatten som en resurs i livsmedelskedjan. 
Projektet har nu varit igång sedan beslutet om tilldelade medel och Örjan Östman från SLU 
inbjuds till Kommunstyrelsens arbetsutskott för att berätta om läget i projektet – framgångar, 
utmaningar och fortsatt arbete. 
 

Beslutsunderlag 
1. Ansökan Bioharvest Application Formas 2021-09-01 
2. Beslut Formas beviljat bidrag 2021-11-25 

 

Dagens sammanträde 
Muntlig föredragning 
Lektor i ekologi Örjan Östman och miljösakkunnig Camilla Andersson föredrar ärendet. 

https://formas.se/arkiv/alla-utlysningar/utlysningar/2021-04-01-bla-innovation---forberedande-projekt-2021.html
https://formas.se/arkiv/alla-utlysningar/utlysningar/2021-04-01-bla-innovation---forberedande-projekt-2021.html
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Beslutet skickas till 
Camilla Andersson 
Marie Berggren 
Ulf Andersson 
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 Dnr KS-2020-561 

§ 124. Beslut av uppdrag gällande Östhammars kommuns arbete 
med hållbar utveckling 

 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att ta del av avrapporteringen för uppdraget och 
bedöma att en hållbarhetspolicy inte är rätt verktyg för att stödja verksamheterna i 
kommunernas hållbarhetsarbete. Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att: 
 

• Ta fram ett hållbarhetsprogram, baserat på styrkor och utvecklingsområden ur 
hållbarhetsredovisningen. Programmet bör fokusera på tvärsektoriell samverkan. 

 

• Se över möjligheten att tillsätta en funktion med sakkunnighet inom hållbarhet som 
ansvarar för att ta fram, implementera och följa upp programmet. Funktionen bör fungera 
som stöd till samtliga sektorer och verksamheter. 

 

• Ta fram förslag på budget för kommunikation av såväl program som aktiviteter kopplat till 
programmet. 

 

Reservation 
Ylva Lundin (SD) reserverar sig mot förslaget i förmån för sitt avslagsyrkande och lämnar 
följande motivering:  
Vi motsätter oss framtagandet av: 

• ett hållbarhetsprogram med oklar dokumentstatus 
• en tjänst som sakkunnig inom hållbarhet 
• extra budgetmedel för kommunikation och aktiviteter 

Begreppet hållbarhet synes numer innefatta snart sagt hela kommunens verksamhet och mer 
därtill; ex. investeringsprogram, ekonomistyrning, mänskliga rättigheter, hälsovård, 
utbildning, äldreomsorg, integration, jämställdhet, arbetslöshet etc etc.  
Med denna breda definition av hållbarhet måste det föreslagna hållbarhetsprogrammet 
innefatta hela kommunens verksamhet och tjänsten som sakkunnig vara den som 
administrativt styr den kommunala verksamheten, dvs. kommundirektören. 
 

Ärendebeskrivning 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 30 november 2021 att ge förvaltningen i uppdrag 
att överskådligt beskriva hur Östhammars kommun arbetar med hållbarhet idag genom 
styrning och uppföljning. Relationen till andra gällande kommunala styrdokument och hur 
hållbarhetsarbetet införlivats i kommunens ledningssystem ska klargöras. Uppdraget skulle 
presenteras för kommunstyrelsen under 2022.  
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Ursprungligen var uppdraget från kommunstyrelsen efter beslut 22 juni 2021 att ta fram en 
samlad hållbarhetspolicy. När arbetet med uppdraget inleddes framkom att det inte bedömdes 
vara effektivt att ta fram en ny policy. Det fanns däremot ett stort behov av att sammanställa 
det kommunen redan gör inom ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och på ett 
överskådligt sätt presentera detta. Syftet med det är att underlätta för såväl organisationen som 
våra invånare att få en bild av kommunens hållbarhetsarbete – vad som görs och vad som 
eventuellt saknas för att Östhammars kommuns arbete mot en hållbar kommun ska bli tydligt, 
konkret och synas för våra invånare. 
Uppdraget har utförts av en projektgrupp med miljösakkunnig, hälsoutvecklare med 
utbildning i folkhälsa med inriktning mot hållbar utveckling samt representation från 
ekonomienheten och avrapporteras i ett PM. 
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2021-11-30 § 301 
PM Östhammars kommun – så arbetar vi med hållbar utveckling 
 

Dagens sammanträde 
Muntlig föredragning 
Miljösakkunnig Camilla Andersson och hälsoutvecklare Caroline Henning föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ylva Lundin (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag.  

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar att avslå 
Ylva Lundin (SD) avslagsyrkande.  
 

Beslutet skickas till 
Ulf Andersson, sektor Samhälle 
Marie Berggren, sektor Samhälle verksamhet Växande 
Elin Dahm, sektor Samhälle verksamhet Attraktivitet 
Helen Åsbrink, sektor Verksamhetsstöd 
Sara Ersund, sektor Verksamhetsstöd verksamhet Ekonomi 
Camilla Andersson, sektor Samhälle verksamhet Växande 
Caroline Henning, sektor Samhälle verksamhet Attraktivitet 
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 Dnr-KS-2022-418 

§ 125. Hållbarhetspris Miljö 2022 – nominerade, finalister och 
pristagare 

 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

− utse tre finalister varav en vinnare från årets nominerade till Hållbarhetspris Miljö (se 
beslutsunderlag). Information om de tre finalisterna inklusive vinnare meddelas 
samordnarna av årets Tillväxtgala där priset kommer delas ut fredag 2 september 
2022.  

− utöka tidigare beslutad (2018-01-16) budgetpost i Kommunstyrelsens budget för 
Hållbarhetspris Miljö, från 10 000 kr till 15 000 kr. Den utökade budgetposten 
inkluderar 10 000 kr för prissumman och 5 000 kr för att täcka in kostnader för 
biljetter till Tillväxtgalan för de tre årliga finalisterna med sällskap. Den utökade 
budgeten ska som tidigare arbetas in i Kommunstyrelsens budget. 

 

Ärendebeskrivning 
Östhammars kommun inrättade år 2018 Hållbarhetspris Miljö i syfte att utdelas som stöd, 
uppmuntran och erkänsla för värdefulla och inspirerande insatser inom energi, klimat, 
naturvård, vattenvård, kemikalier och jämförbara miljöområden. Priset kan enligt beslutade 
kriterier delas ut till företag, förening/organisation, enskild person eller grupp av personer. 
Mottagaren/mottagarna ska vara bosatt i eller verksam i Östhammars kommun. 
Från 10 maj till 12 juni 2022 har allmänheten kunnat skicka in nomineringar till priset på 
samma sätt som de övriga priserna som delas ut på Tillväxtgalan. I enlighet med beslutade 
riktlinjer gällande priset ska Kommunstyrelsens arbetsutskott utse tre finalister och en 
vinnare. Ärendet ska beredas av miljösakkunniga tjänstemän samt kommunstyrelsens 
presidium. 
De inkomna nomineringarna har jämförts med kriterierna för priset. Utifrån samstämmighet 
med kriterier och motiveringens beskrivning har tre finalister och en vinnare föreslagits. 
Dessa presenteras muntligt under sammanträdet och biläggs sedan beslutet. 
Kommunstyrelsen har 2018-01-16 i samband med att priset inrättades beslutat om att sätta av 
10 000 kr i Kommunstyrelsens årliga budget för prissumman. I syfte att låta de nominerade 
kunna delta på Tillväxtgalan där priset delas ut och därmed bidra till den samverkan och det 
utbyte Tillväxtgalan syftar till, föreslås budgetposten utökas till 15 000 kr för att inkludera 
biljettpris för de tre finalisterna med eventuellt sällskap av en person. 
 

Dagens sammanträde 
Muntlig föredragning 
Miljösakkunnig Camilla Andersson föredrar ärendet. 
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Beslutsunderlag 
1. Bilaga Hållbarhetspris Miljö - nominerade samt förslag till finalister och pristagare 
(presenteras muntligt på mötet) 
 

Beslutet skickas till 
Ulf Andersson 
Marie Berggren 
Camilla Andersson 
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 Dnr-KS-2018-429 
 

§ 126. Lägesrapport gällande infrastruktursatsningar längs 
roslagstråkets kustremsa - Ängskärs djuphamn och Äspskär 

 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-12 att ansöka till region Uppsala om bidrag till att 
utveckla infrastruktur och information vid Äspskär. Regionala utvecklingsnämnden beslutade 
2018-09-20 om att tilldela Östhammars kommun och Tierps kommun bidrag för att utveckla 
Äspskär respektive Ängskär som noder längs kuststråket.  
Då Tierps kommun och Upplandsstiftelsen under projekttiden kunnat konstatera att projektet 
Ängskär kräver mer resurser och medfinansiering än tidigare beräknat, har även Östhammars 
kommun behövt stanna upp det påbörjade genomförandet av satsningarna vid Äspskär, 
eftersom beslutet från regionen innebar att båda projektddelarna behövde genomföras för att 
bidraget skulle utdelas.  
För Äspskär innebär projektet 500 000 kr i bidrag mot en medfinansiering på ca 330 000 kr. 
De åtgärder som ingår omfattar ett nytt handikappanpassat dass med tank, lösning för 
avfallshantering för de som passerar platsen, ökad tillgänglighet och säkerhet genom 
skyltning för trafiksäkerhet, besöksinformation och bänkar samt om möjligt skapa 
förutsättning för säkrare iläggning av båt samt kajak.  
Östhammars kommun och Tierps kommun har under våren 2022 skickat in en ansökan till 
Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden inom region Uppsala, om att få dela upp projekten 
samt förlänga tiden projektgenomförande som ett sätt att få framdrift i projektet och i syfte att 
Östhammars kommun ska kunna gå vidare med sin del av projektet. De båda kommunerna 
avvaktar nu svar från Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2022-05-06. Förfrågan gällande infrastruktursatsningar längs roslagstråkets 
kustremsa - Ängskärs djuphamn och Äspskär 
 
Dagens sammanträde 
Muntlig föredragning 
Miljösakkunnig Camilla Andersson föredrar ärendet. 
 

Beslutet skickas till 
Camilla Andersson, Marie Berggren, Ulf Andersson,   
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 Dnr KS-2022-399 

§ 127. Angående förfrågan från länsstyrelsen om allmänna 
vattentjänster i Stenskär 

 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. Kommunförvaltningens svar 
översänds till Länsstyrelsen Uppsala län. (Bilaga 1) 
 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen Uppsala län har fått in en begäran om att pröva Östhammars kommuns 
skyldighet att tillhandahålla dricksvatten och avlopp till området Stenskär. Enligt § 6 i lagen 
om allmänna vattentjänster (LAV) har kommunen ett ansvar att ordna vattenförsörjning och 
avlopp (VA) om det med hänsyn till människors hälsa eller miljön behöver ordnas i ett större 
sammanhang.  
Med anledning av den begäran som länsstyrelsen fått in har länsstyrelsen skickat en förfrågan 
till Östhammars kommun om att komma in med information om VA-situationen i Stenskär. 
Den information som länsstyrelsen efterfrågat är dels vilket ansvar kommunen anser sig ha 
enligt § 6 i LAV, vilka åtgärder som planeras samt ett antal mer detaljerade frågor gällande 
nuvarande vatten- och avloppslösningar samt exploateringstryck och planer i området. 
Kommunförvaltningen har tagit fram ett samlat svar på dessa frågor som återfinns i bilaga 2.  
Östhammars kommun står inför en rad utmaningar när det gäller VA-försörjningen, 
framförallt i de östra delarna av kommunen, och har under de senaste åren arbetat aktivt med 
att ta fram en långsiktigt hållbar plan för hur VA-försörjningen ska utvecklas för att uppfylla 
nuvarande och framtida behov. I december 2021 antog kommunfullmäktige två viktiga 
dokument i detta arbete; VA-policy samt VA-handlingsplan med bilagan behovsbedömning 
till VA-utbyggnadsplan. Stenskär är ett av de områden som identifierats som ett område med 
stort behov av att vattenförsörjning och/eller avlopp ordnas i ett större sammanhang. 
En annan viktig del i detta arbete, som även det berör Stenskärsområdet, är den plan för VA-
utveckling i de östra delarna av Östhammars kommun som kommunfullmäktige tar upp för 
antagande den 14 juni 2022. I ett av beslutsunderlagen till utvecklingsplanen, förslag till 
utbyggnads- och anslutningsplan till kommunalt VA för omvandlingsområden i Östhammars 
kommun, är Stenskär-Valudden-Skinnäsviken ett av de utpekade områdena. Fortsatt arbete 
med utbyggnadsplanen planeras under hösten 2022. 
 

Dagens sammanträde 
Muntlig föredragning 
Utredare Anna Bergsten föredrar ärendet. 
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Beslutsunderlag 
Länsstyrelsens begäran om kompletterande information om Stenskär. 
Östhammars kommuns svar på länsstyrelsens begäran om information. 

 
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen Uppsala län   

  
Chef Sektor Samhälle 
Chef Verksamhet Växande kommun 
Planchef 
Miljöchef 
Gästrike Vatten 
Handläggare 
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 Dnr KS-2022-430 

§ 128. Informationsärende försörjningsberedskap 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Lämna information om uppdraget kring att på kort tid ta fram en övergripande plan som kan 
säkerställa förnödenheter till de målgrupper och verksamheter som kommunen har ett 
specifikt ansvar för, detta i händelse av kris och krig. Med förnödenheter avses livsmedel, 
dricksvatten, drivmedel och reservkraft. 
En förstudie är gjord, den ger en bild av nuläget, en önskad målbild samt åtgärdsförslag på 
kort och lång sikt. 
Målet är att kommunen ska kunna säkerställa en acceptabel nivå av förnödenheter till 
prioriterade verksamheter och målgrupper vid avbrott upp till en månad.  

 
Dagens sammanträde 
Muntlig föredragning 
Säkerhetsskyddschef och beredskapssamordnare Malin Hübinette föredrar ärendet. 
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 Dnr KS-2022-318 

§ 129. Rapportering av kommunens arbete med tillämpning av 
barnkonventionen 

 

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

Ärendebeskrivning 
Enligt riktlinjen ”Östhammars kommuns arbete och beslut som påverkar barn” ska 
Kommunfullmäktige årligen ta del av en rapport som är en sammanställning och analys av 
inrapporterat underlag från verksamheterna avseende deras arbete utifrån barnkonventionen. 
Denna första rapport visar att kommunens verksamheter är uppmärksammade på det nya 
regelverket och den övervägande delen har implementerat strukturerade metoder för att 
hantera beslut som påverkar barn. 
 

Beslutsunderlag 
Rapport avseende kommunens arbete utifrån barnkonventionen under 2021. 

 
Dagens sammanträde 
Muntlig föredragning 
Ungdomssamordnare Sanna Hansson föredrar ärendet. 
 

Beslutet skickas till 
Ungdomssamordnare Sanna Hansson 
Verksamhetschef Attraktivitet, Elin Dahm,  
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-06-21  15 (22) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 Dnr KS-2022-431 

§ 130. Samarbetsavtal mellan Östhammars kommun och 
Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Östhammars 
kommuns avsikt är att ingå avtalet enligt villkoren i förslaget till samarbetsavtal, med 
förutsättningen att den årliga avgiften inte överstiger 534.000 kronor per år. (Bilaga 2) 
 

Ärendebeskrivning 
Med hänvisning till beslut Dnr KS-2020-671 presenteras nu ett förslag till samarbetsavtal.   
De exakta nivåerna för de kommunala årliga bidragen är ännu inte fastlagda, men en 
indikation är att den skulle landa på ca kkr. 442-462. 
Kommunen har i tidigare beslut utsett Stefan Edelsvärd till kommunens representant fram till 
nästa års föreningsstämma (Dnr KS-2020-572). Förvaltningen föreslår att kommunen, efter 
genomfört kommunalval i höst, återupptar frågan om vem som under kommande år ska 
representera kommunen i Upplandsbygds styrelse. 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Samarbetsavtal Östhammars kommun – utan bilagor.pdf 
 

Dagens sammanträde 
Muntlig föredragning 
Sektorchef Samhälle Ulf Andersson föredrar ärendet. 
 

Beslutet skickas till 
,  

,  
  

  
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-06-21  16 (22) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 Dnr-KS-2022-432 

§ 131. Lokalt näringsliv och upplevelsen av det lokala 
företagsklimatet – antagande av handlingsplan 
 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av redovisningen av både företagarnas 
kartläggning och av resultaten från Svenskt Näringslivs företagsklimatenkät (inklusive 
ranking).  
 
Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att utforma upplägg för återkommande fördjupad 
näringslivsanalys för att hantera näringslivsfrågor på arbetsutskottets sammanträde. 
Näringslivsanalyser ska hanteras vid vartannat arbetsutskottssammanträde och gälla från och 
med september 2022 tillsvidare.  
 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till handlingsplan 
med sikte att förbättra det upplevda företagsklimatet. 
 

Ärendebeskrivning 
För att ringa in och komma till rätta med problemen företagen upplever i näringsklimatet och 
kontakter med kommunen behöver ett arbete göras med inriktning framför allt på aktörer 
inom bygg och transport samt handel och besöksnäring. Fokusmöten med respektive 
branschgruppering behöver hållas under förberedd professionell ledning av extern, oberoende 
part/konsult. Inledningsvis med företagen (inom bygg och transport resp. handel och 
besöksnäring), därefter med kommunen (politiker, ledande tjänstemän och handläggare) och 
slutligen med alla parter för att öka den ömsesidiga förståelsen och nå en förbättrad dialog 
och service.  
Ambitionen ska vara tydligt problem-och resultatorienterad.  
 
Satsningen finansieras med resurser ur mervärdesavtalet.  
 

Beslutsunderlag 
Svenskt Näringslivs Företagsklimatranking 2022.pdf, Svenskt Näringsliv företagsklimat 
2022.pdf, företagarnas kartläggning.pdf 
 

Dagens sammanträde 
Muntlig föredragning 
Sektorchef Samhälle Ulf Andersson och verksamhetschef Attraktiv kommun Elin Dahm 
föredrar ärendet. 
 



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-06-21  17 (22) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Yrkanden 
Jacob Spangenberg (C) yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att utforma upplägg för 
återkommande fördjupad näringslivsanalys för att hantera näringslivsfrågor på 
arbetsutskottets sammanträde. Näringslivsanalys ska hanteras vid vartannat 
arbetsutskottssammanträde och gälla från och med september 2022 tillsvidare.  
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla 
yrkandet.  
 

Beslutet skickas till 
Elin Dahm 
Nina Laukkanen Mållberg 
Johan Nilsson 
Merike Dahlberg 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-06-21  18 (22) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 Dnr KS-2022-433 

§ 132. Stockholm Business Alliance 
 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av redovisningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Östhammars kommun deltar i samarbetet och redovisningen avser innevarande års 
verksamhet.  
Östhammars kommun har varit medlemmar i Stockholm Business Alliance sedan 2010. 
Medlemskapet förnyas vart femte år och nuvarande avtalsperiod löper mellan åren 2021-
2025. 
Kostnaden för medlemskapet är kr 4 per invånare i kommunen och medlemskapet finansieras 
inom den näringslivsutvecklingsbudget som sektor Samhälle förvaltar. 
 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan SBA 2022 final.pdf 
 

Dagens sammanträde 
Muntlig föredragning 
Sektorchef samhälle Ulf Andersson och verksamhetschef attraktiv kommun Elin Dahm 
föredrar ärendet. 
 

Beslutet skickas till 
Marie Berggren 
Elin Dahm 
Krister Carlsson 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-06-21  19 (22) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 Dnr KS-2021-34 

§ 133. Alundaprojektet 
 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av delredovisningen. 
 

Ärendebeskrivning 
Delredovisning av projektet med fokus på: 

1. Användning av marken och prioriteringsordning för utbyggnaden 

2. Resultat av enkäten 

3. Lägesrapport i projektet (pågående studier, samtal med exploatörer, direktanvisning 

mm) 

Dagens sammanträde 
Muntlig föredragning 
Sektorchef samhälle Ulf Andersson föredrar ärendet.  
 

Beslutet skickas till 
Marie Berggren 
Krister Carlsson 
Christina Stenhammar 
Johan Steinbrecher 
Magnus Degerman 
Senny Ennerfors 
Elin Dahm 

 
 

  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-06-21  20 (22) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 Dnr-KS-2022-439 

§ 134. Kritik på teknik för Östhammars kommun 
 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen och uppdrar åt förvaltningen 
att återkomma med en redovisning 2025 av nästa mätning 
 

Ärendebeskrivning 
Undersökningen Kritik på teknik 2022 avslutad. Resultatet presenteras. 
 

Beslutsunderlag 
Östhammars kommun - Kritik på teknik 2022_Kommunrapport.pdf 
 

Dagens sammanträde 
Muntlig föredragning 
Sektorchef Samhälle Ulf Andersson föredrar ärendet. 
 

Beslutet skickas till 
Marie Berggren 
Talat Gundogan 
Myran Ohlsson 
Stefan Eriksson 
Henrik Sundin 
Thomas Tidstrand 

  
  

  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-06-21  21 (22) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 Dnr KS-2022-51 

§ 135. Statens servicecenter – information och tidsplan 
 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Statens servicecenter har meddelat att man kommer att etablera ett kontor under 2023. 
 

Dagens sammanträde 
Muntlig föredragning 
Kommundirektör Peter Nyberg och verksamhetschef Attraktiv kommun Elin Dahm föredrar 
ärendet. 
 

Beslutet skickas till 
Elin Dahm 
Peter Nyberg 
Samtliga sektorer och nämnder 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-06-21  22 (22) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 Dnr KS-2022-4 

§ 136. Information från förvaltningen 
 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av aktuell information från förvaltningen.  

 
Dagens sammanträde 
Muntlig föredragning 
Sektorchef samhälle Ulf Andersson redogör för arbetet avseende satsningen hel och ren. 
 



Datum Dnr Sid 
2022-06-15 KS-2022-399 1 (4) 

Sektor Samhälle 
Anna Bergsten 

Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer Bankgiro 
Box 66 Stångörsgatan 10 Nat 0173-860 00 Nat 0173-175 37 212000-0290 233-1361 
Fakturaadress 742 21Östhammar  Int +46 173 860 00 Int +46 173 175 37 V.A.T. No
Box 106 www.osthammar.se E-post SE212000029001 
742 21 Östhammar kommunen@osthammar.se 

Länsstyrelsen Uppsala län 
(Dnr 3857-2022) 
uppsala@lansstyrelsen.se 

Angående förfrågan om allmänna vatten-
tjänster i Stenskär, Östhammars kommun 

Bakgrund 
Länsstyrelsen har fått in en begäran om att pröva Östhammars kommuns 
skyldighet att tillhandahålla dricksvatten och avlopp till området Stenskär och 
har med anledning av denna begäran skickat en förfrågan till Östhammars 
kommun om att komma in med information om VA-situationen i området.  
Grunden för klagomålet/begäran är en oro över risken för brist på dricksvatten i 
området och för försämrad vattenkvalitet. Den klagande har framfört att ett 
flertal fastigheter genom åren haft problem med saltvatteninträngning i deras 
enskilda dricksvattenbrunnar. 
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV) har kommunen ett ansvar att 
ordna vattenförsörjning och avlopp (VA) om det med hänsyn till människors 
hälsa eller miljön behöver ordnas i ett större sammanhang.  
Länsstyrelsen önskar ett samlat svar från kommunen senast den 31 augusti 2022. 
Miljöenheten, Planenheten och Gästrike Vatten har medverkat vid framtagandet 
av kommunens svar.  

Östhammars kommuns svar 
Länsstyrelsen önskar en redogörelse från kommunen om ”vilket ansvar 
Östhammars kommun anser sig ha för området enligt 6 § lagen om allmänna 
vattentjänster, samt en motivering till detta. Av redovisningen bör även framgå 
vilka åtgärder som eventuellt vidtagits eller planerats i ärendet samt tidplan för 
dessa.” Länsstyrelsen önskar även svar på ett antal övriga frågeställningar vilka 
redovisas nedan.  

Östhammars kommuns ansvar och planerade åtgärder 
Östhammars kommun står inför en rad utmaningar när det gäller vatten och 
avlopp, framförallt i de östra delarna av kommunen. Under 2020 inledde 
kommunen ett arbete med att ta fram en långsiktigt hållbar plan för hur VA-
försörjningen, kommunal och enskild, ska utvecklas för att uppfylla nuvarande 
och framtida behov och krav. I december 2021 antog kommunfullmäktige två 
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viktiga dokument i detta arbete; VA-policy1 samt VA-handlingsplan2 med 
bilagan behovsbedömning till VA-utbyggnadsplan3. Stenskär är ett av de 
områden som identifierats som ett område med stort behov av att 
vattenförsörjning och/eller avlopp ordnas i ett större sammanhang. 
Den 14 juni 2022 antog kommunfullmäktige ytterligare ett viktigt dokument i 
arbetet med en långsiktigt hållbar VA-försörjning; plan för VA-utveckling i de 
östra delarna av Östhammars kommun4. Utvecklingsplanen föreslår en 
systemlösning för att täcka upp det behov som finns både i befintliga och 
blivande bebyggelseområden. Stenskär ingår bland de områden som redovisas i 
beslutsunderlaget och som systemlösningen ska täcka behovet för.  
Stenskär ingår även i det förslag till utbyggnadsplan5 som finns med som 
beslutsunderlag till utvecklingsplanen. Utbyggnadsplanen är i nuläget dock bara 
ett förslag och arbetet med den kommer att fortsätta under hösten 2022 med 
planerat beslut under 20236. I förslaget anges en preliminär tidsplan för 
utbyggnad och anslutning i Stenskär-Valudden-Skinnäsviken men denna kan 
komma att uppdateras. Den preliminära tidsplanen innebär planering och samråd 
med fastighetsägare 2027-2028, utbyggnad 2028-2030 och möjlighet för 
anslutning 2030-2031.  

Länsstyrelsens övriga frågeställningar 
I texten nedan redovisas kommunens svar på länsstyrelsens frågor i kursiv text. 

Nuvarande vatten och avloppslösningar 

 Vilken information har kommunen gällande dricksvattentillgången inom 
området?  
Utöver kartunderlag från SGU7 som visar att vattentillgången är dålig i 
området så är informationen bristfällig. 

o Finns tillräckligt med dricksvatten av godtagbar kvalitet? Om 
inte, beskriv vilka problem som finns.  
Kommunen har inte gjort några undersökningar gällande 
dricksvattenkvalitet i Stenskär. 

o Finns dokumentation om dricksvattnets kvalitet (har det t.ex. 
tagits vattenprover)? Om ja, bifoga information om vilka 
fastigheter samt eventuella analysresultat. Bifoga även 
information om brunnens utformning (t.ex. borrad/grävd), om den 

                                                 
1https://www.osthammar.se/globalassets/dokument/policy/va-policy  
2https://www.osthammar.se/globalassets/dokument/planer/va-handlingsplan.pdf  
3https://www.osthammar.se/globalassets/dokument/planer/bilaga-1.-behovsbedomning.pdf   
4 Se §77 protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-14: 
https://www.osthammar.se/sv/kalender/kommunfullmaktige/2022/kommunfullmaktige-14-
december-20213/  
5 Bilaga 2. Utbyggnads- och anslutningsplan till kommunalt VA för omvandlingsområden i 
Östhammars kommun. Samtliga beslutsunderlag är tillgängliga via Gästrike Vattens hemsida: 
https://www.gastrikevatten.se/download/18.1cf584b3180b4edbfed7a3d1/1653319316923/Plan%
20f%C3%B6r%20VA-utveckling.pdf.  
6 Se åtgärd F2 i VA-handlingsplanen: 
https://www.osthammar.se/globalassets/dokument/planer/va-handlingsplan.pdf 
7 https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-grundvattentillgang.html  
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finns tillgänglig.  
Nej, kommunen har ingen sådan dokumentation. 

 Vilken information har kommunen gällande status på de enskilda 
avloppen inom området idag?  
Området är inte inventerat så kommunen har endast information om de 
avlopp som har tillstånd som finns i våra arkiv. 

o Finns det möjlighet att anlägga enskilda avlopp som lever upp till 
dagens krav?  
Ja, men det kan komma att ställas krav på hög skyddsnivå 
gällande såväl hälso- som miljöskydd.  

 Har kommunen fått in klagomål vad gäller enskilt vatten eller avlopp 
inom området? Om ja, bifoga information om vilka fastigheter och vad 
klagomålet avser.  
Kommunen har fått in ett klagomål om en sluten tank utan tillstånd på 
Stenskär 1:8. Tillstånd har beviljats i efterhand.  
Ett fåtal frågor om vattenkvalitet har inkommit under de senaste fem 
åren. 

 Har kommunen information om eventuella gemensamma lösningar för 
dricksvatten och avlopp inom området?  
Det finns enstaka gemensamma anläggningar för 2-3 hus. Det har även 
getts tillstånd för en gemensam avloppslösning för ca 40 hushåll på 
fastigheten Snesslinge 12:7. Denna fastighet är dock inte i själva 
Stenskärsområdet utan öster om området Rackan.  
Det finns inga gemensamma dricksvattenanläggningar som är så stora 
att de är registrerade som livsmedelsverksamhet men det kan finnas 
mindre gemensamma dricksvattenanläggningar. 

Exploateringstryck och planer inom området 

 Vilket exploateringstryck finns i området? 
o Är Stenskär ett omvandlingsområde? 

Eftersom det är en trend i många ”fritidshusområden” runt om i 
landet att fler och fler bosätter sig permanent kan det vara rimligt 
att anta att även Stenskär är ett sådant område eftersom det har 
relativt höga bostadspriser och ligger nära städer. Dock så för 
kommunen ingen statistik på hur antalet folkbokförda i ett 
specifikt område förändras över tid så det går inte att säga med 
säkerhet om det är fler som bor permanent nu än för t.ex. 10 år 
sedan. I samrådsversionen av det nya förslaget till översiktsplan8 
finns Stenskär markerat som ett område där förutsättningar ska 
skapas för mer permanentboende om/när kommunalt VA blir 
aktuellt. 

o Hur är fördelningen mellan fritidshus och permanentboende inom 
området? 
Andelen permanentboende är ca 10 % av ca 205 fastigheter. 

                                                 
8 https://www.osthammar.se/sv/dokument/planer/oversiktsplan-2022---samradshandling/  
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o Beräknas belastningen avseende vatten och avlopp öka eller 

minska den närmaste tiden? 
Ur ett planperspektiv förväntas belastningen öka några år 
framöver och sedan plana ut. I takt med att befintliga planer 
byggs ut och om fler bosätter sig permanent i befintliga 
fastigheter kommer VA-behovet öka. Men eftersom det inte 
tillkommer nya byggrätter i området är det sannolikt att man på 
sikt kommer nå ett tak då det inte går att utnyttja befintliga 
planer mer eftersom byggrätten i dessa är begränsad. 

 Vilka planer har kommunen för området? 
o Vad säger detalj- resp. översiktsplan?  

I området Rackan-Skatan-Stenskär, som tillsammans är ett mer 
eller mindre sammanhängande bebyggelseområde, finns fem 
gällande detaljplaner. I egentliga Stenskär finns endast en plan, 
som är från 1952. Alla fastigheter som tillåts i den planen är 
redan avstyckade och utbyggda. Delar av den planen planerar 
kommunen dock ersätta med en ny detaljplan som skulle 
möjliggöra nio ytterligare tomter i området. Förslaget till ny 
detaljplan påbörjades 2017 när VA-problematiken inte var lika 
känd som den är idag. Idag är kommunen medveten om att det 
finns problematik i delar av området och man har därför tagit ett 
principiellt beslut9 som i praktiken innebär att det inte kommer 
att antas nya detaljplaner eller godkännas nya förhandsbesked i 
området förrän VA-situationen är bättre. Det förslag på ny plan 
som påbörjades 2017 är dock undantaget eftersom den redan 
hade antagits (men har inte vunnit laga kraft ännu) en gång 
innan det nya principiella beslutet kom till under 2021. 
Nuvarande översiktsplan10 (2016) anger området som 
”Tätbebyggt område med utveckling av blandad bebyggelse” och 
ser positivt på utvecklingen av kustområdet men att 
omvandlingen förutsätter att vatten- och avloppsfrågor kan lösas 
på ett tillfredsställande sätt. 

o Har kommunen tagit ställning till hur VA-frågan ska lösas och 
finns i så fall någon tidplan? 
Se svar ovan under rubriken ”Östhammars kommuns ansvar och 
planerade åtgärder”.  

                                                 
9 ”Hantering av ärenden kopplat till detaljplaner, förhandsbesked och bygglov, öster om väg 76, i 
väntan på beslutad vatten- och avloppsplan för Östhammars kommun” (§ 67, BMN 2021-04-14) 
10 https://www.osthammar.se/sv/dokument/planer/oversiktsplan-2016/  
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Samarbetsavtal 
mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 

 
 
1. Parter 
 
Östhammars kommun, org. nr. 212000–0290, nedan kallad Östhammars kommun.   
Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling förening, org. nr. 802494–9276 nedan kallad Upplandsbygd. 
Det geografiska område som omfattas av samarbetet framgår av Upplandsbygds utvecklingsstrategi, 
bilaga 1. 
 
 
2. Bakgrund 
 
Leader är en utvecklingsmetod som funnits inom EU sedan början av 1990-talet. Metoden går ut på att 
ett område går samman och utifrån ett tydligt underifrånperspektiv gör en strategi för hur landsbygden 
ska utvecklas hållbart. Strategin genomförs genom att bevilja stöd till lokala projekt som bidrar till att 
uppfylla målen. Delfinansiering sker från kommunerna som ingår i området, svenska staten och 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.  
 
Kommunerna Uppsala, Östhammar, Knivsta och Sigtuna har tillsammans med Upplandsbygd 
samarbetat under 2007–2013 i det första landsbygdsprogrammet samt under 2014–2022 under det 
andra landsbygdsprogrammet. Denna programperiod har varit den fjärde i ordningen i Europa. 
Perioden för det femte kommande landsbygdsprogrammet löper mellan åren 2023–2027. De 
kommuner som ingår i Leaderområdet gällande för detta avtal är Uppsala, Östhammar, Knivsta, 
Sigtuna och Vallentuna. Arbetet baseras på ett starkt partnerskap mellan aktörer i det geografiska 
områdets landsbygd med representanter från näringsliv, offentlig sektor samt företrädare för den 
lokala ideella sektorn. Östhammars kommun delfinansierar Upplandsbygds verksamhet tillsammans 
med de andra ingående kommunerna för att utveckla landsbygden i området.  

Av regeringsbeslut den 16 december 2021 framgår att total budget för Leader 2023-2027 är 1,715 
miljarder kronor. Av budgeten kommer 40 miljoner avsättas till förberedande stöd inför nästkommande 
programperiod. Det innebär att det finns 1,675 miljarder kronor att fördela till prioriterade 
leaderområden för åren 2023-2027. 
 
 
3. Syfte och övergripande mål 
 
Syftet med samverkan mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd är att verka för en levande 
och hållbar landsbygd i Östhammars kommun. Genom att stötta Upplandsbygds arbete i Lokalt Ledd 
Utveckling genom Leadermetoden, möjliggörs strategiska satsningar som främjar utvecklingen på 
landsbygden. 
 
Övergripande mål för samarbetet är:   

1.  Levande och inkluderande bygder  
2.  Nya och hållbara lösningar för lokal utveckling 

 
För perioden 2023–2027 har parterna ambitionen att fördjupa samarbetet ytterligare kring tre 
insatsområden. Dessa är: 

1. Lokal ekonomi och hållbart entreprenörskap  
2. Bygdefrämjande utveckling och stärkt gemenskap  
3. Rikare vatten och landskap  

 
 
4. Åtaganden 
 
Leader som modell bygger på ett underifrånperspektiv i lokala områden där samarbete, nätverkande 
och partnerskapsarbete är viktiga delar för att skapa innovation och utveckling på landsbygden. 
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Parterna åtar sig att verka för att de övergripande målen och överenskomna aktiviteter och projekt 
genomförs.    
 
4.1 Ömsesidiga åtaganden 

 Samverka kring utvecklingsfrågor för landsbygden.  
 Kommunicera och synliggöra samarbetet, t ex på hemsidor och i andra 

informationskanaler.  
 Löpande informera varandra om frågor som den andra parten kan ha intresse av.  
 Löpande diskutera och analysera statistik och undersökningar som är relevanta för 

samarbetet.  
 Bereda och remittera viktiga frågor för landsbygden.  
 Informera om de möjligheter Upplandsbygd kan ge i form av stöd och projekt för boende 

och företagare.   
 Kommunicera och förankra Östhammars kommuns olika beslut som rör Upplandsbygd 

och landsbygden till berörda.   
 Gemensamt hitta mätmetoder och metodik för kvalitativa och kvantitativa uppföljningar.  
 Gemensamt identifiera målgrupper och projekt som har potential att växlas upp i större 

strukturfondssatsningar. 
 Medlemsdialog ska genomföras årligen med varje kommun.   

 
4.2 Östhammars kommuns åtaganden  

 Kontinuerligt informera Upplandsbygd med, för samarbetet relevant, kommunal 
information.  

 Utse ansvarig tjänsteman som ingår i Upplandsbygds kommungrupp och fungerar som 
kontaktperson till Upplandsbygd i operativa frågor.  

 Utse representant från Östhammars kommun till Upplandsbygds styrelse och meddela 
detta till Upplandsbygds valberedning.   

 
4.3 Upplandsbygds åtaganden  

 Upprätthålla ett kansli och verksamhet enligt landsbygdsprogrammets inriktning.  
 Arbeta för att uppfylla målen i Upplandsbygds utvecklingsstrategi, bilaga 1 och de 

övergripande målen i detta samarbetsavtal.  
 Vara en länk mellan representanter för landsbygden och Östhammars kommun.  
 Sprida kännedom om samarbetet och dess projekt till berörda intressenter. 
 Bidra till god samverkan med regionerna och Länsstyrelserna i båda länen och övriga 

kommuner som deltar i landsbygdsprogrammet, samt vara sammankallande i 
kommungruppen. 

 Upprätta en årlig verksamhetsplan. 
 Årligen utvärdera satsningarna inom programmet både för verksamhetsområdet och på 

kommunnivå, och informera Östhammars kommun löpande om resultatet.  
 
 
5. Samverkansorgan 
 
Samverkan sker i två grupper:  

 föreningens styrelse, samt  
 en kommungrupp med tjänstemän från de fem ingående kommunerna. 

 
5.1 Styrelsen  
Styrelsen består av ledamöter med en så bred representation av verksamhetsområdet som möjligt 
enligt principen: en ideell, en privat och en offentlig från varje i föreningen ingående geografisk 
kommun, samt motsvarande representation på regional nivå. Varje ingående kommun har en plats i 
styrelsen. Styrelsen ansvarar för att strategins mål uppfylls, bland annat genom att besluta om vilka 
projektansökningar som ska prioriteras. Styrelsen utses av föreningens medlemmar på föreningens 
årsstämma som är föreningens högsta beslutande organ.  
 
5.2 Kommungrupp 
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Kommungruppen ansvarar för att koordinera samarbetet tillsammans med Upplandsbygds kansli och 
presidium samt ansvarar för att ta fram en årlig plan och uppföljning för kommungruppssamarbetet. 
Kommungruppen ansvarar för den gemensamma omvärldsbevakningen samt för att se till att 
leaderarbetet fungerar väl inom kommunerna.   
 
I kommungruppen sker löpande information kring frågor som andra medlemmar och kansliet kan ha 
intresse av samt att identifiera målgrupper och projekt som har potential att växlas upp i större 
strukturfondssatsningar.  
 
 
6. Uppföljning 
 
Upplandsbygd ansvarar för utvärdering av programperioden som redovisas till kommunstyrelsen i 
Östhammars kommun och styrelsen för Upplandsbygd. 
 
 
7. Oenighet om avtalet  
 
Oenighet mellan parterna med anledning av detta avtal skall i första hand lösas genom förhandlingar 
mellan parterna och i andra hand av allmän domstol.  

 
 
8. Avtalsperiod  
 
Avtalet gäller från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2027. Parterna äger 
dock rätt att omförhandla avtalsvillkoren under avtalsperioden. Part som vill omförhandla villkoren ska 
meddela detta till motparten skriftligen senast tre månader före tidpunkten då de nya villkoren önskas 
gälla. Omförhandling av avtalsvillkor kan endast ske i de fall båda parter är överens om ändring av 
avtalsvillkoren. Parterna ska underteckna villkorsändringen skriftligen 
 
 
9. Förlängning 
 
Om övergången till ny kommande programperiod efter 2023-2027 blir fördröjd beroende av 
förhållanden inom den Europeiska unionen, kan parterna förlänga avtalet med ett år i taget. 
Förutsättningarna för förlängning är att fortsatt finansiering kan erhållas från landsbygdsprogrammet, 
samt att parterna är överens om att förlängning ska ske. Parterna ska underteckna förlängning av 
avtal skriftligen. 
 
 
10. Finansiering  
 
Östhammars kommun ska årligen betala x kronor till Upplandsbygds, enligt principer i bilaga 2. 
 
 
Detta avtal har upprättats i 2 exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 
 
 
 
Östhammar den ……………………………… 
 
 
För Östhammars kommun  För Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 
 
 
 
Jacob Spangenberg    
Kommunstyrelsens ordförande  Ordförande 
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