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§ 156. Val av justerare 
 
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Pär-Olof Olsson (M) att justera dagens protokoll.  
 
 
 
 

§ 157. Fastställande av föredragningslistan 
 

Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer föredragningslistan. 
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 Dnr KS-2022-34 

§ 158. Principer för uthyrning av kommunens lokaler och 
anläggningar 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fastställer principer för uthyrning av kommunens lokaler och anläggningar 
i enlighet med bilaga. (Bilaga) 
Förvaltningen ges uppdraget att – i nära samarbete med varje enskild återkommande 
hyresgäst – upprätta en individuell plan för genomförandet i enlighet med beslutsunderlaget. 
En lägesrapport för genomförandet ska redovisas till kommunstyrelsen tredje kvartalet 2023. 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen – och med utgångspunkten att etablera ett 
mer rättvist och transparent tillvägagångssätt – processat fram ett förslag till principer för 
uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar. I processen har hyresgäster hörts och 
intryck hämtats från såväl andra kommuner som SKR. I processen har även uppfattningar 
inhämtats från förtroendevalda politiker i Östhammars kommun.  
Upprinnelsen till uppdraget var att nuvarande system för uthyrning upplevs som omodernt, 
ineffektivt och som ojämlikt. Det finns en ambition från kommunens sida att komma till rätta 
med detta samtidigt som genomförandet innebär utmaningar både för kommunen och för flera 
av kommunens hyresgäster.  
 

Beslutsunderlag 
Principer för kommunens uthyrning av lokaler och anläggningar.doc 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Sektorchef samhälle Ulf Andersson föredrar ärendet.  

 

Beslutet skickas till 
Peter Nyberg 
Marie Berggren 
Elin Dahm 
Daniel Andersson 
Krister Carlsson 
Sara Ersund 
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Carola Emriksson 
Elisabeth Lindkvist 
Helen Åsbrink 
Anna- Karin Bexelius,  
Christina Stenhammar,  
Lina Edlund  
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 Dnr KS-2022-454 

§ 159. Information om synpunkter angående länsväg 288 
 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Det har inkommit ett stort antal underskrifter som önskar en annan sträckning av länsväg 288. 
Avsändarna önskar särskilt att sträckningen Gimo-Harg-Börstil utreds. 
Förvaltningen har skickat följande svar: 
Östhammars kommun har valt att ställa sig bakom det förslag som avser utbyggnaden av 
Gimo-Börstil. Den planerade sträckningen är föremål för en vägplan under hösten. I den 
processen kommer det att kallas till samråd och samrådsmöte. Om det blir ytterligare 
möjligheter för fastighetsägare och privatpersoner att inge synpunkter är jag osäker på i 
nuläget. Jag har bett region Uppsala om ett förtydligande. Jag återkommer med detta till er. 
 

Dagens sammanträde 
Muntlig föredragning 
Kommundirektör Peter Nyberg föredrar ärendet. 
 

Beslutet skickas till 
Marie Berggren 

  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-09-21  7 (21) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 Dnr KS- 2022-536 

§ 160. Yttrande över förslag till kommuntal 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen önskar en förändring av kommuntalen med en minskning från 35 till 25.  
 

Ärendebeskrivning 
Migrationsverket har presenterat sitt förslag till länstal gällande mottagande av nyanlända för 
år 2023. Länsstyrelsen inväntar regeringens beslut om länstalen men har skickat ut 
preliminära förslag till kommuntal. Länstalet för Uppsala län år 2023 förväntas vara 280 
anvisade nyanlända, varav Östhammars kommun har tilldelats 35 anvisningar. Prognos för 
självbosättning av nyanlända är tio (10).  

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 11 oktober 2022 för att möjliggöra en eventuell omfördelning.   

En begäran av minskning av kommuntalen grundar sig i att Östhammars kommun de senaste 
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 2022 (den 9 september) har vi tagit emot 21 personer och det kvarstår 12 anvisade 
nyanlända att ta emot. Migrationsverket har inte lämnat besked när 9 av dessa personer 
kommer. Det är troligt att en del av dessa kommer att anvisas under 2023. Under 2022 har vi 
även tagit emot 14 individer som anvisades 2021. 

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 IOM:s 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.  

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

Beslutsunderlag 
Preliminära läns- och kommuntal Uppsala län 2023 
Förslag på antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner och fördelning på 
länsnivå för 2023 
Redogörelse för tillämpning av kriterier för fördelning av länstal 2023 
 

Dagens sammanträde 
Muntlig föredragning 
Sektorchef Bildning Christina Stenhammar och verksamhetschef för gymnasieskola och  
vuxenutbildning Zara Järvström och kommundirektör Peter Nyberg föredrar ärendet. 
 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Uppsala län,  med kopia till handläggare Sofia 
Maherzi  
Zara Järvström 
Christina Stenhammar 
Anna- Karin Bexelius 
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 Dnr KS 2022-488 

§ 161. Yttrande gällande förslag till nya Natura 2000-områden för 
sjöfåglar i enlighet med EU:s fågelskyddsdirektiv 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lämnar följande synpunkter på förslag till nya Natura 2000-områden för 
sjöfåglar, med fokus på förslaget gällande Gräsö östra skärgård. 
 

Ärendebeskrivning 
Konsekvenser och koppling till befintligt naturreservat 
I handlingarna finns ett avsnitt (kapitel 8) som ska beskriva vad ett utpekande av SPA-område 
kan innebära för olika verksamheter. I avsnittet görs översiktliga skrivningar men 
Östhammars kommun saknar en tydlig beskrivning av vilka konsekvenser utpekandet av 
Natura 2000-området får för kommunens utveckling, trots att regeringsuppdraget tydligt 
beskriver att Länsstyrelsen ska informera berörda fastighetsägare och andra sakägare om 
förslagen och om vilka konsekvenser de kan få.  
Östhammars kommun anser att fågellivet är ett av flera viktiga naturvärden i Gräsö östra 
skärgård, värden som idag är skyddade genom bl.a. djurskyddsområden och naturreservat. 
Det beskrivs inte hur Natura 2000-områdets bevarandeplan och skyddsform relaterar till 
gällande föreskifter i Gräsö östra skärgårds naturreservat eller djurskyddsområden. Hur 
påverkas åtgärder av överlappande skydd i allmänhet, finns det konflikter mellan de 
skyddsvärden och inriktningar de olika skyddsformerna har, finns det föreskrifter inom 
naturreservatet som med ett överliggande Natura 2000-område kan få andra konsekvenser för 
åtgärder i området. Sådana frågeställningar bör presenteras i underlagsmaterialet. 

 
Rekreation, besöksnäring, fritidsbåtar och bostadsutveckling 
Östhammars kommun arbetar för en levande landsbygd och för att öka utbudet av bostäder, 
service och arbetstillfällen i hela kommunen. För kommunens kustnära landsbygd utgörs en 
betydande del av platsattraktiviteten av de värden kust och hav erbjuder. Kommunen anser att 
det i underlaget saknas konsekvensbeskrivningar för hur avsedda åtgärder riskerar drabba 
möjligheten för befintligt och potentiellt framtida näringsliv, besöksnäring, bostadsutveckling 
och säsongsboende i de berörda områdena.  
Kommunen har ett nära samarbete med flera angränsande kustkommuner kring utveckling av 
farleder och besöksnoder. Det behöver beskrivas hur befintliga och planerade farleder kan 
påverkas av förslaget till nya och utvidgade Natura 2000-områden. 
 

Yrkesfiske, fritidsfiske och jakt 
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Konsekvenser för yrkesfiskare behöver beskrivas mer ingående. Kommunens småskaliga 
kustnära yrkesfiskare bedriver skyddsjakt på säl och skarv. Remiss borde ha gått även till 
fiskeorganisationerna. 
Östhammars kommun anser också att det bör beskrivas hur förslaget kommer att påverka 
avvägningen och prioriteringen mellan förvaltning av fisk och förvaltning av olika fågelarter. 
De grundarna vikarna längs Gräsö är mycket viktiga för fiskreproduktionen. Det är även 
orsaken till att området är så betydelsefullt för många fågelarter. Det kan då vara 
problematiskt med stora kolonier av storskarv i just detta område, då det får stor påverkan på 
fiskreproduktionen och därmed övriga fågelarter. Grunda vikar längs Gräsö är även känsliga 
ur övergödningshänseende, vilket stora kolonier av storskarv kan påverka negativt. Det 
behöver beskrivas hur skyddsjakt, fiskreproduktion och möjligheter till skrämselåtgärder 
påverkas av att denna art tas upp som skyddsvärd i det föreslagna Natura 2000-området. 

 
Dialog med berörda 
Östhammars kommun vill betona vikten av god dialog med berörda fastighets- och sakägare. 
Kommunen uppfattar att det varit brister i vilka sakägare som fått information om förslaget 
och anser även att underlaget brister i beskrivningen av vilka konsekvenser förslaget kan få 
för berörda fastighets- och sakägare. Dessa brister riskerar att leda till att information som kan 
vara av avgörande betydelse för bevarandet av arterna inte kommer fram till länsstyrelsen.  
Om området utses till Natura 2000-område och en bevarandeplan ska tas fram vill kommunen 
betona vikten av öppenhet och dialog med samtliga berörda fastighets- och sakägare. Utöver 
att bidra med kunskap om tidigare och nuvarande skötsel finns det hos dessa aktörer en stor 
lokal kunskap om området och även stort engagemang för området och dess karaktär.  
 

Bakgrund 
Östhammars kommun har sökt och fått förlängd remisstid till 27 september, varför ärendet 
kräver omedelbar justering och inskickande till Länsstyrelsen i Uppsala län. 
Länsstyrelserna har fått regeringsuppdrag att utse fler Natura 2000-områden för fågel (SPA-
områden) i de områden som pekats ut som IBA (Important Bird and Biodiversity areas) av 
BirdLife. Bakgrunden är att Sverige inte pekat ut tillräckligt mycket marina SPA-områden. 
För Uppsala län handlade det om två kustområden som var IBA-områden. Där ingick inte 
Gräsö östra skärgård. Det området identifierades istället av Länsstyrelsen i deras möjlighet att 
granska de marina IBA-områden som inte ingick i uppdraget men är viktiga för fågellivet. 
Länsstyrelsen har nu berett kommunen möjlighet att inkomma med synpunkter på förslag till 
utvidgning av tre Natura 2000-områden samt utpekande av ett nytt Natura 2000-område enligt 
fågeldirektivet (SPA).  
Förslaget innebär att en stor del av Gräsö östra skärgård kommer att bli Natura 2000-område, 
en omfattande utvidgning av två befintliga och i sammanhanget relativt små Natura 2000-
områden; Västerbådan, Lågagrundet och Hållet, Blåbådan. Området har samma avgränsning 
som naturreservatet Gräsö östra skärgård. 
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Beslutsunderlag 
Remiss - Förslag till nya Natura 2000-områden för sjöfåglar 
Redovisning av förslag till nya SPA-områden i Uppsala län med bilagor 
 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Verksamhetschef växande kommun Marie Berggren föredrar ärendet.  

 

Beslutet skickas till 
  

Beslutet skickas 27 september, varför omedelbar justering på kommunstyrelsens sammanträde 
krävs. Ange diarienummer 511-4691-21 i ämnesraden. 
Marie Berggren 
Anna Bergsten 
Camilla Andersson 
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 Dnr KS-2022-548 

§ 162. Ansökan om medel ur Kärnavfallsfonden för 
slutförvarsorganisationens verksamhet i Östhammars kommun 
2023 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att, i enlighet med förvaltningens förslag till ansökan, ansöka om 
medel ur Kärnavfallsfonden för slutförvarsorganisationens arbete under 2023. Östhammars 
kommun ansöker om 3 556 000 kronor för verksamhet under 2023. (Bilaga) 
 

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 2021 (§ 304, 2021-11-30).  
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 1 september 2022. 
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 2022 för att kunna följa 
verksamhets- och budgetår 2023. 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 
Bilaga: Förvaltningens förslag på ansökan om medel ur Kärnavfallsfonden för 2023 
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Dagens sammanträde 
Muntlig föredragning 
Utredare Anna Bergsten och Verksamhetschef växande kommun Marie Berggren föredrar 
ärendet. 
 

Beslutet skickas till 
Riksgälden  
Strålsäkerhetsmyndigheten (  
Verksamhetsstöd  
Slutförvarsenheten 
Chef Växande kommun 
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 Dnr KS-2022-493 

§ 163. Remissvar promemoria om långsiktig finansiering av 
medverkan i slutförvarsfrågor 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande över 
miljödepartementets promemoria om långsiktig finansiering av kommuners och ideella 
föreningars medverkan i slutförvarsfrågor. (Bilaga 1 och 2) 
 

Ärendebeskrivning 
Östhammars kommun mottog den 11 juli 2022 en remiss från miljödepartementet gällande 
promemorian ”Långsiktig finansiering av kommuners och ideella föreningars medverkan i 
frågor om slutförvar”.  
Remissen avser ändringar i lagen om finansiering av kärntekniska restprodukter 
(finansieringslagen) och förordningen om finansiering av kärntekniska restprodukter 
(finansieringsförordningen). De föreslagna ändringarna innebär bland annat att berörda 
kommuner ges möjlighet till ersättning från kärnavfallsfonden för ytterligare insatser (till 
exempel att följa den stegvisa prövningen) och att ideella föreningar åter får möjlighet till 
ekonomiskt stöd från kärnavfallsfonden.  
Syftet med de föreslagna ändringarna är, enligt promemorian, ”att säkerställa att en allsidig 
bedömning och granskning av slutförvaringens miljö- och säkerhetskonsekvenser kan äga 
rum och att allmänheten ges insyn i arbetet med slutförvaring av använt kärnbränsle och 
radioaktivt driftavfall”. 
Östhammars kommun har genom åren drivit frågan om finansiering av kommunernas arbete 
med slutförvarsfrågor kopplade till bland annat den stegvisa prövningen enligt 
kärntekniklagen. 2019 skickade Östhammars kommun tillsammans med Oskarshamns 
kommun in en hemställan om ändringar i finansieringslagen (bilaga 2). Östhammars kommun 
har under de senaste åren även överklagat flera beslut om medel ur kärnavfallsfonden.  
Remissvar ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 11 oktober 2022. 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1. Förvaltningens förslag till remissvar gällande promemorian 
Bilaga 2. Östhammars och Oskarshamns kommuns hemställan om ändringar i 
finansieringslagen 
Promemorian och övrig information om remissen finns på regeringens hemsida. 
 
 

https://www.regeringen.se/remisser/2022/07/remiss-for-promemorian-langsiktig-finansiering-av-kommuners-och-ideella-foreningars-medverkan-i-fragor-om-slutforvar/


 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2022-09-21  15 (21) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Dagens sammanträde 
Muntlig föredragning 
Utredare Anna Bergsten och Verksamhetschef växande kommun Marie Berggren föredrar 
ärendet. 
 

Beslutet skickas till 
Miljödepartementet (Remissvar bör lämnas per e-post till  

och med kopia till . Ange diarienummer 
M2022/01542 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.) 

Marie Berggren 
Anna Bergsten 

  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 Dnr KS-2021-729 

§ 164. Beredskapszoner och planeringszon Forsmarks 
kärnkraftverk 

 

Beslut 
Arbetsutskottet tar del av informationen.  
 

Ärendebeskrivning 
Beredskapszoner är geografiska områden kring kärnkraftverken inom vilka skyddsåtgärder för 
att kunna hantera en radiologisk olycka vid en kärnteknisk anläggning ska förberedas. Från 1 
juli 2022 är de nya zonerna införda. 

 
Länsstyrelserna i Kalmar, Halland och Uppsala har tillsammans med 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
under 2020 och 2021 tagit fram planeringsunderlaget Införande av förändrade 
beredskapszoner (452-2675-21). I planeringsunderlaget finns ett antal gemensamma principer 
för utformningen av beredskapszonerna så att dessa utformas på ett likartat sätt kring alla de 
svenska kärnkraftverken. 
 

Dagens sammanträde 
Muntlig föredragning 
Beredskapssamordnare och säkerhetsskyddschef Malin Hübinette föredrar ärendet. 
 

Beslutsunderlag 
Beslut om fastställande av beredskapszoner och planeringszon. 

  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
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Sammanträdesdatum  Sid 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 Dnr-KS-2022-486 

§ 165. Yttrande gällande remiss från Havs- och 
vattenmyndigheten om vägledning gällande förlängd tidsfrist 
och mindre stränga kvalitetskrav 

 

Beslut 
Arbetsutskottet avstår från att lämna yttrande kring vägledningens utformning men är positiv 
till att den tas fram för mer likartade bedömningar av vattenförekomster i Sverige. 
 

Ärendebeskrivning 
I princip allt vatten i Sverige förutom det öppna havet är indelat i mindre enheter som kallas 
vattenförekomster. Detta görs för att kunna beskriva tillståndet i vattnet och bedöma vilka 
mål, miljökvalitetsnormer, som ska gälla. Indelningen görs av de fem vattenmyndigheterna.  
Varje vattenmyndighet ska fastställa kvalitetskrav för de ytvattenförekomster och 
grundvattenförekomster, inklusive särskilda krav till följd av skyddade områden, som finns i 
vattendistriktet. Kvalitetskrav ska fastställas så att tillståndet i vattenförekomster inte 
försämras och så att alla vattenförekomster uppnår god status eller potential såvida det inte 
finns förutsättningar för undantag. 
Vägledningen hanterar undantag i form av förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav. 
Förlängd tidsfrist innebär att god status eller potential ska uppnås 2027 eller så snart som de 
naturliga förhållandena tillåter efter 2027. Mindre stränga kvalitetskrav innebär att en sämre 
status eller potential än god accepteras som den nivå som ska uppnås. Det finns 
vattenförekomster i Östhammars kommun som redan idag berörs av förlängd tidsfrist och 
mindre stränga kvalitetskrav. 
Vägledningen bedöms ge stöd till en tydlighet och en mer jämlik bedömning av vatten i hela 
Sverige och mellan de fem vattenmyndigheterna. Den ska också göra det tydligare på vilka 
grunder undantag har beslutats. Detta ger stöd till kommunens hantering av planering, tillsyn 
och prövning – både gällande tidsplanering och nivåer i tillsyn och kravställande. Det är 
därför viktigt att vägledningar som denna tas fram, men i övrigt har Östhammars kommun 
inga specifika synpunkter kring materialet och avstår därför att lämna yttrande.  
 

Beslutsunderlag 
Handlingar som hör till remissen finns här: 
https://www.havochvatten.se/om-oss-kontakt-och-karriar/om-oss/remisser-fran-
hav/remisser/2022-07-11-remiss-gallande-vagledning-om-forlangd-tidsfrist-och-mindre-
stranga-kvalitetskrav.html  
 

https://www.havochvatten.se/om-oss-kontakt-och-karriar/om-oss/remisser-fran-hav/remisser/2022-07-11-remiss-gallande-vagledning-om-forlangd-tidsfrist-och-mindre-stranga-kvalitetskrav.html
https://www.havochvatten.se/om-oss-kontakt-och-karriar/om-oss/remisser-fran-hav/remisser/2022-07-11-remiss-gallande-vagledning-om-forlangd-tidsfrist-och-mindre-stranga-kvalitetskrav.html
https://www.havochvatten.se/om-oss-kontakt-och-karriar/om-oss/remisser-fran-hav/remisser/2022-07-11-remiss-gallande-vagledning-om-forlangd-tidsfrist-och-mindre-stranga-kvalitetskrav.html
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Beslutet skickas till 
  

Beslutet skickas senast 30 september. Ange diarienummer 02248-2022 i ämnesraden. 
Marie Berggren  
Camilla Andersson 
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 Dnr KS-2022-585 

§ 166. Revidering av kommungemensam arbetsordning för 
deltagande på distans i kommunstyrelsen och nämnder 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar revideringen av kommungemensam arbetsordning för deltagande på 
distans i kommunstyrelsen och nämnder avseende ny lydelse under § 2 enligt följande: 
Ordförande avgör om sammanträdet kan genomföras digitalt och vilka funktioner som 
behöver delta på den fysiska plats som angivits på kallelsen. (Bilaga). 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att revidera rutinen för deltagande på distans i 
nämnder och kommunstyrelsen i enlighet med detta beslut.  
 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med det som står skrivet i Reglemente för styrelse och nämnder (Bilaga 3, KF § 
184/ 2021), under § 44 har kommunfullmäktige tillåtit deltagande på distans, med stöd av 5 
kap 16 § kommunallagen.  
I kommungemensam arbetsordning för deltagande på distans i kommunstyrelsen och nämnder 
regleras formen för deltagandet på distans. 
För att få redundanta, förenklade och effektiviserade politiska sammanträden är 
Kommungemensam arbetsordning för deltagande på distans i kommunstyrelse och nämnder, i 
behov av revidering. 
Tidigare skrivning 
I Kommungemensam arbetsordning för deltagande på distans i kommunstyrelsen och 
nämnder framgår för närvarande: 
§2 Ordförande och sekreterare ska alltid delta i sammanträdesrummet som angetts på 
kallelsen till sammanträdet. Vice ordförande bör delta i sammanträdesrummet. 
Ny skrivning 
§2 Ordförande avgör om sammanträdet kan genomföras digitalt och vilka funktioner som 
behöver delta på den fysiska plats som angivits på kallelsen. 
 

Beslutsunderlag 
Kommungemensam arbetsordning för deltagande på distans i kommunstyrelsen och nämnder 
(Bilaga 1, KS § 122/2020) 
 

Dagens sammanträde 
Muntlig föredragning 
Nämndsekreterare Anna Tryblom föredrar ärendet.  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
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Beslutet skickas till 
Nämnder och kommunstyrelse 
Kommunförvaltningens ledningsgrupp via Peter Nyberg, för fördelning av uppdrag  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 Dnr KS-2022-4 

§ 167. Information från förvaltningen 
 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av aktuell information från förvaltningen.  
 

Dagens sammanträde 
Muntlig föredragning 
Kommundirektör Peter Nyberg redogör bland annat för hur försäljningen av stadsnätet 
fortskrider. 
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