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   Dnr KS-2020-488 

§ 217. Nytt dataskyddsombud för Östhammars kommun  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen utser Qnister AB som kommunstyrelsen dataskyddombud. Nuvarande 
dataskyddsombudet Johanna Widenberg entledigas från uppdraget. 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har genomfört en upphandling av dataskyddsombud, för att möjliggöra en 
omfördelning av resurser (dnr KS-2020-388). Som nytt dataskyddsombud för Östhammars 
kommun föreslås Qnister AB. Företag tillhandahåller produkter och tjänster kopplade till 
dataskyddsförordningen och vann upphandlingen. 
Dataskyddsförordningen (GDPR) började gälla den 25 maj 2018. Enligt förordningen ska det 
finnas ett dataskyddsombud i en organisation av Östhammars kommuns storlek.  Alla 
nämnder under kommunfullmäktige ska utse ett dataskyddsombud. Det är möjligt att utse ett 
gemensamt dataskyddsombud för samtliga nämnder. Dataskyddsombudet ska övervaka att 
organisationen följer dataskyddsförordningen, bland annat genom att samla in information om 
hur organisationen behandlar personuppgifter, kontrollera att bestämmelser och interna 
styrdokument följs samt informera och ge råd inom organisationen. Dataskyddsombudet är 
inte ansvarigt för att dataskyddsförordningen följs. Det åligger de personuppgiftsansvariga, 
det vill säga de olika nämnderna.   
Avsnitt 4, artikel 37-39, i dataskyddsförordningen beskriver vilka som ska utnämna ett 
dataskyddsombud samt vilken ställning och vilka uppgifter ombudet ska ha. 
Kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att utse dataskyddsombud för 
Östhammars kommun. Kommunstyrelsen och samtliga nämnder ska ha samma 
dataskyddsombud.  Dataskyddsombudet ska anmälas till tillsynsmyndigheten 
Datainspektionen. Varje nämnd gör en egen anmälan på Datainspektionens hemsida. 
Uppdraget som dataskyddsombud i Östhammars kommun innehas för närvarande av Johanna 
Widenberg. Uppdraget hör organisatoriskt till kommunledningsförvaltningen, enheten 
Lednings- och verksamhetsstöd. Widenberg är anställd som kommunarkivarie vid samma 
enhet. I och med att med att kommunstyrelsen/nämnden utser ett nytt dataskyddsombud 
entledigas hon från uppdraget som dataskyddsombud.  

Beslutet skickas till 
− Datainspektionen via blankett: 

https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/blankett-
dataskyddsombud.pdf  

− Qnister AB 
− HR-chef Pauliina Lundberg 
− Avgående dataskyddsombud Johanna Widenberg 

  

https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/blankett-dataskyddsombud.pdf
https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/blankett-dataskyddsombud.pdf
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    Dnr KS-2020-1 

§ 218. Information  
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott och tjänstemän informerar. 
Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kommundirektör Peter Nyberg informerar om hur läget har varit under sommaren. 
Diskussion om efterlevnaden av Folkhälsomyndighetens rekommendationer bland 
allmänheten.  
Miljöchef Johan Nilsson informerar om myndighetsärende i Dannemora.  
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    Dnr KS-2020-1 

§ 219. Information från tekniska förvaltningen  
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Information från tekniska förvaltningen. För varje enhet informeras kort om:  

− problem  
− positiva händelser 
− större områden som kommer lyftas som egna ärenden 
− stora investeringsobjekt  
− pågående processer  
− ändamålsenlig organisation 
− större upphandlingar  
− saker som medborgarna lyfter 
− status på befintliga fastigheter och underhåll  

Även en tidig information om hur samspelet är tänkt att fungera i den nya tjänstemanna-
organisationen, där nuvarande tekniska förvaltningen delas i en strategisk del och en 
utförardel. Redovisning av vad de som arbetar med frågan hittills kommit fram till och 
därefter lyssna in reflektioner på det. 

Beslutsunderlag 
Presentation med lägesbild av hur förslaget till fördelning ser ut i dagsläget 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Teknisk chef Helen Åsbrink informerar från förvaltningens arbete:  

− Sommaren har varit lugn vad gäller felanmälan och synpunkter.  
− Återvinningscentralerna och renhållningen har haft hög arbetsbelastning.  
− Nya skolan håller budget och tidplan, verksamheten arbetar med förslag att använda 

det befintliga överskottet till en mer ändamålsenlig matsal.  
− Första spadtaget Österbybruks skola sker onsdag 2020-09-02.  
− Problem med upphandlad leverantör av bredbandsadministration.  

Teknisk chef Helen Åsbrink och samhällsbyggnadschef Ulf Andersson informerar om arbetet 
i den nya organisationen. Under hösten kommer arbetet med gränsdragningar och hur arbetet 
ska bedrivas fortsätta. Ärendet diskuteras. 
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    Dnr KS-2020-1 

§ 220. Information från mark- och exploateringsgruppen  
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Information från mark- och exploateringsgruppen (MEX-gruppen) om: 

− prioriteringar som MEX-gruppen arbetar med, avstämning gentemot politiken 
− läget inom bostadssektorn samt inom industri, kontor och handel nedbrutet på ort  
− planberedskapsarbetet  
− större infrastrukturgrepp som kommunen bör ta i framtiden och som helst ska kunna 

räknas hem i framtida exploateringar 
− förfrågningar från företag, vad som når MEX-gruppen och politiken 
− diskussion om vissa strategier, t.ex. kring etablering och exploatering samt strategiska 

förvärv 
− omvärldsspaning 
− vattenfrågor, där Gästrike Vattens tjänstemän kommer delta på informationsärendet 

vid behov 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Teknisk chef Helen Åsbrink informerar om markärenden i Öregrund och arbetet med att 
säkerställa enhetlig hantering av upplåtelser till uteserveringar bl.a. hur andra myndigheter 
involveras, strategiskt arbete kring hur orten upplevs, styrande dokument, hur företagare och 
invånare ska involveras i arbetet med mera. Ärendet diskuteras. Kommundirektör Peter 
Nyberg, samhällsbyggnadschef Ulf Andersson och planchef Cecilia Willén Johansson deltar.  
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    Dnr KS-2019-520 

§ 221. Statusrapport för revideringsarbete av ÖP2016  
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av lägesrapporten för revideringsarbetet av ÖP2016. 
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningens statusrapport för pågående revideringsarbete av ÖP2016.  
Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-11-26, § 290 om återkommande 
lägesrapporter under 2020. På arbetsutskottet 2020-01-14 ska även förslag till upplägg och 
syfte för workshop med kommunstyrelsen presenteras. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Översiktsplanerare Martin Lindblad, planchef Cecilia Willén Johansson och 
samhällsbyggnadschef Ulf Andersson informerar om att arbetet med ÖP försenas, det främsta 
skälet är arbetet med VA-frågor men flera viktiga planeringsunderlag är sena. Förseningen är 
kring ett kvartal och reviderad tidsplan kommer att tas fram.  

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-08-18  8 (19) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

    Dnr KS-2020-175 

§ 222. Internremiss gällande regionalt åtgärdsprogram Färdplan 
för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk 
mångfald samt hållbarhetslöften  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att det regionala åtgärdsprogrammet Färdplan för 
ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald som inkommit till 
kommunen 2020-06-30, skickas på internremiss till bygg- och miljönämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden. Samtliga nämnder tar 
beslut om möjliga aktiviteter att genomföra som en del av kommunens hållbarhetsarbete och 
meddelar kommunstyrelsen senast 2020-10-02. Kommunstyrelsen behandlar nämndernas och 
styrelsens förslag på aktiviteter samlat 2020-10-20. Ärendet tas sedan upp till 
kommunfullmäktige för beslut 2020-11-10. 
 

Ärendebeskrivning 
Östhammars kommun har tidigare (KS 2020-05-19) yttrat sig gällande remissen Färdplan för 
ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald.  
Kommunstyrelsen beslutade då att Östhammars kommun avser att delta i arbetet med 
hållbarhetslöften inom åtgärdsprogrammet samt att omfattningen av hållbarhetslöftet och 
val av aktiviteter skulle behandlas i berörda nämnder och beslutas i kommunfullmäktige 
under hösten 2020, efter inkommen inbjudan med slutversionen av åtgärdsprogrammet. 
Signerat hållbarhetslöfte med valda åtgärder och aktiviteter ska införlivas i kommunens 
befintliga styrmodell och ledningssystem. 
Inbjudan och slutversion av föreslagna hållbarhetslöften med aktiviteter kom in till 
kommunen 30 juni 2020. Förslaget på fortsatt handläggning av ärendet: 
 
• KSAu beslutar i enlighet med KS tidigare beslut att skicka ut den uppdaterade versionen av 

färdplanen till samtliga berörda nämnder. Miljösakkunnig erbjuds delta i hanteringen av 
ärendet för att sortera ut vilka delar som berör respektive nämnd. 

 

• Samtliga nämnder beslutar om/vilka aktiviteter som rör nämndens verksamhet som man 
vill arbeta med inom den 4-årsperiod hållbarhetslöftet berör. Yttranden skickas senast 2 
oktober till KS för sammanställning till KF 10 november samt för den preliminära 
rapporteringen som ska göras till Länsstyrelsen senast 15 oktober. 
 

•  

• Kommunfullmäktige beslutar 10 november om vilka åtgärder och aktiviteter inom 
Hållbarhetslöftet Östhammars kommun vill teckna. 
 

•  
•  

• Östhammars kommun deltar i den löftesceremoni som genomföras på slottet 13 november. 
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Beslutsunderlag 
1. Beslutsmissiv för fastställande av regionalt åtgärdsprogram för ekosystem och biologisk 

mångfald 
2. Rapporten Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald  
3. Inbjudan att teckna hållbarhetslöfte för ekosystem och biologisk mångfald i Uppsala län 
4. Förtydligande av aktörs hållbarhetslöfte 2020 (excelfil) 

 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Miljösakkunnig Camilla Andersson föredrar ärendet.  

Beslutet skickas till 
− Barn- och utbildningsnämnden 
− Bygg- och miljönämnden 
− Kultur- och fritidsnämnden 
− Socialnämnden 
− Samhällsbyggnadsförvaltningen: Camilla Andersson, Cecilia Willén Johansson, Ulf 

Andersson, Marcus Jakobsson 
− Kvalitetsutvecklare Ida Eklöf och Fredrik Hübinette 

 

  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-08-18  10 (19) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

   Dnr KS-2020-170 

§ 223. Information om situationen med covid-19  
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Det pågår just nu en pandemi av ett virusutbrott, Covid-19, i dagligt tal coronaviruset.  
Lägesrapport från beredskapssamordnare.  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Säkerhetsskyddschef Marie Berggren informerar om:  

− Fortsatt samhällsspridning. 
− Läget nu och hur det varit under sommaren. Under sommaren har det periodvis funnits 

viss oro kring att kunna hantera sina ordinarie uppdrag men det har framförallt handlat 
om något ytterligare skulle inträffa.  

− Samhällsbyggnads handläggare har arbetat med tillsynen av efterlevnad av riktlinjer. 
Överlag har verksamheterna följt riktlinjerna men viss regeltrötthet har noterats bland 
allmänheten, de som nyttjar verksamheternas utbud.  

− Länsstyrelserna i Sverige har arbetat vidare med tre scenarier kring utvecklingen av 
pandemin. Det finns ett sammanställt material i form av en plan.  

− Skolstarten har varit kommunens huvudsakliga utmaning nu i närtid och 
kollektivtrafikfrågor kopplade till detta. Kommunikationen till UL har varit god. 
Schemat har inte ändrats. Glesbygdstrafik skiljer sig från trafik i större städer.  

− Om pandemin och rekommendationerna fortsätter under höst och vinter är besök på 
särskilda boendeformer en utmaning. Även distansarbete är en utmaning.  

− Kommunens arbete så här långt kommer utvärderas under hösten.  
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    Dnr KS-2020-519 

§ 224. Extra fullmäktigesammanträde  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer att ett extra sammanträde ska 
genomföras tisdagen den 13 oktober kl. 18.00.  
 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktiges presidium har tagit emot ett förslag om att genomföra ett extra sammanträde där 
kommunen tar ställning till om det kan tillåtas ett slutförvar för använt kärnbränsle i 
kommunen, det så kallade vetobeslutet.  
Diskussion har förts om att ha sammanträdet i oktober månad. Kommunstyrelsen har ett 
ordinarie sammanträde 29 september där ärendet kan tas upp för beredning. Lämpliga datum 
för fullmäktiges sammanträde är i så fall 13 eller 20 oktober. För att undvika att sammanträdet 
genomförs samma dag som kommunstyrelsen ska bereda budget 2021 och delårsrapport 2020 
föreslås 13 oktober.  

Ärendets behandling 
Fullmäktiges presidium har behandlat frågan på möte 2020-07-07 och beslutat: Presidiet 
lämnar förlag att ha ett extra fullmäktigesammanträde den 13 oktober kl. 18.00 till 
fullmäktige.  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kommunsekreterare Rebecka Modin och enhetschef slutförvarsenheten Marie Berggren 
föredrar ärendet. Diskussion om ärendet som ska behandlas på sammanträdet: slutförvar för 
använt kärnbränsle (även känt som KBS-3) och närliggande ärenden.  

Beslutet skickas till 
− Samtliga förtroendevalda i fullmäktige 
− Slutförvarsenheten 
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    Dnr KS-2020-466 

§ 225. Yttrande om Kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp, 
förslag på avgifter och säkerhetsbelopp för reaktorinnehavare 
2021 (Dnr RG 2019/717) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande 
daterat 2020-08-03 och översänder detsamma som sitt eget som svar på Riksgäldens remiss. 
 

Ärendebeskrivning 
Vart tredje år ska reaktorinnehavare, tillsammans med övriga reaktorinnehavare upprätta en 
kostnadsberäkning till Riksgälden som redovisar de återstående kostnaderna för 
kärnavfallsprogrammet. Kärnavfallsprogrammet omfattar avveckling och rivning av de 
svenska kärnkraftverken, samt hantering och slutförvaring av kärnavfallet och det använda 
kärnbränslet från kärnkraftverken och reaktorinnehavarna har gett Svensk 
Kärnbränslehantering AB (SKB) ta fram, bearbeta och lämna in programmet till Riksgälden.  
Programmet är treårigt och benämns Plan XXXX beroende på vilket år det lämnas in. Det 
som remissen gäller är Plan 2019. 
Programmet är underlag för de avgifter som betalas in till kärnavfallsfonden och som också 
finansierar kommunens arbete med slutförvaren, bla informationsinsatser. 
Riksgälden granskar och bedömer kostnadsunderlaget och har sammanställt sina iakttagelser i 
en rapport som aktörerna får lämna synpunkter på. 
Normalt sett löper programperioden över tre år men pga den pågående pandemin med Covid -
19 har inneburit begränsningar i analysarbetet för Riksgälden, föreslås nu enbart avgifter för 
2021 och Riksgälden avser återkomma senast september 2021 med avgiftsförslag för 2022-
2023. 
Riksgälden har dock uppmärksammat några saker som de anser ska förbättras eller förändras 
under perioden: 

• Den generella kostnadsökningen för kärnavfallsprogrammet som SKB identifierat 
varje planperiod. Riksgälden anser att SKB aktivt behöver arbeta med detta. 

• SKB:s prognoser av prisutvecklingen av sk insatsfaktorer ska anpassas och beräknas 
enligt Riksgäldens prognosmodell.  

• Brister i osäkerhetsanalysen ska åtgärdas. 
Riksgälden önskar få synpunkter senast 24 augusti, men Östhammars kommun har begärt och 
erhållit förlängd remisstid till och med 4 september 2020. 
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Beslutsunderlag 
− Huvudrapport: Kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp. Remissversion av förslag på 

avgifter och säkerhetsbelopp för reaktorinnehavare 2021.  
− Bilaga 1: Granskning av SKB:s prognoser för externa ekonomiska faktorer i Plan 2019  
− Bilaga 2: Granskning av osäkerhetsanalysen i Plan 2019  
− Bilaga 3: Granskning av prognoser för elproduktionen vid de svenska kärnkraftverken 

2021-2035  
− Bilaga 4: Beräkning av merkostnader 
− Yttrande, förslag 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Enhetschef slutförvarsenheten Marie Berggren föredrar ärendet.  

Beslutet skickas till 
− Riksgälden, karnavfallsfinansiering@riksgalden.se (i word-format och märkt Dnr RG 

2019/717) 
− Enhetschef slutförvarsenheten Marie Berggren  
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Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-08-18  14 (19) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Dnr KS-2020-138 

§ 226. Svar på motion från Lars O. Holmgren (BoA) om nyttjande 
av potentiell energi i kylvattnet från kraftverken i Forsmark 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motion från Lars O. Holmgren 
(BoA) i enlighet med handlingar från Jacob Spangenberg (C).  
 
Ärendebeskrivning 
Lars O. Holmgren (BoA) yrkar i motion daterad 2020-02-13 att Östhammars kommun 
hemställer till Regeringen att kommunen ges möjlighet att utnyttja den energi som kylvattnet 
innehåller.  

Beslutsunderlag 
− Motion 
− Svar och tjänsteskrivelse 

Ärendets behandling 
Motionen väcktes på fullmäktiges sammanträde 2020-02-18, § 27 och överlämnades till 
kommunstyrelsen för beredning.  

Beslutet skickas till 
− Motionär 
− Webbredaktör för publicering på webbsida motioner 

 
 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-08-18  15 (19) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

    Dnr KS-2020-409 

§ 227. Svar på motion från Martin Wahlsten (SD) och Ylva Lundin 
(SD) om införande av tiggeriförbud i de lokala 
ordningsföreskrifterna 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motion från Martin Wahlsten (SD) 
och Ylva Lundin (SD) i enlighet med handlingar från Jacob Spangenberg (C).  
Avstår från att delta i beslut 
Martin Wahlsten (SD) avstår från att delta i beslutet.  
 

Ärendebeskrivning 
Martin Wahlsten (SD) och Ylva Lundin (SD) yrkar i motion daterad 2020-05-19 att det i 
Östhammars kommuns lokala ordningsföreskrifter införs ett förbud mot passiv insamling av 
pengar (tiggeri) på följande platser: 

− Alunda centrum 
− Gimo centrum 
− Österbybruk centrum 
− Öregrund centrum 
− Östhammar centrum 
− Östhammar handelsområde vid väg 76 (Börstil) 

Beslutsunderlag 
− Motion 
− Svar 

Ärendets behandling 
Motionen väcktes på fullmäktiges sammanträde 2020-06-09, § 71 och överlämnades till 
kommunstyrelsen för beredning.  

Beslutet skickas till 
− Motionär 
− Webbredaktör för publicering på webbsida motioner 

 
 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-08-18  16 (19) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

    Dnr KS-2020-474 

§ 228. Hantering av medborgarmotion om säker skolväg för barn 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att medborgarmotionen hanteras inom 
kommunstyrelsen, inklusive beslut.  
 

Ärendebeskrivning 
Medborgarmotionen säker skolväg för barn har uppnått namnunderskrifter från 1 % av 
folkbokförda i kommunen. Vissa signaturer är ogiltiga, t.ex. pga. bostadsort men rätt antal 
underskrifter är ändå uppnått.  
Medborgarmotionen rör skolvägar i samband med att Hammarskolan inte längre ska ha 
verksamhet och eleverna istället ska ta sig till Vretaskolan. Motionären föreslår att ett antal 
övergångsställen och farthinder ordnas i Gimo. Frågan ligger inom kommunstyrelsens område 
enligt reglemente: § 7, teknisk verksamhet, gator med mera. 
Ärendet handläggs av förvaltningen. När kommunstyrelsen behandlar ärendet bjuds 
medborgarmotionären in till sammanträdet för att presentera motionen.  

Beslutsunderlag 
Medborgarmotionen finns via kommunens webbplats 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kommunsekreterare Rebecka Modin föredrar ärendet.  

Beslutet skickas till 
− Kommunstyrelsen, tekniska förvaltningen 
− Medborgarmotionären 

 
 
 
 
 
  

http://www.osthammar.se/sv/dialog/medborgarmotion/saker-skolvag-for-barn/


 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-08-18  17 (19) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

    Dnr KS-2020-514 

§ 229. Anmälningsärende, Svar på öppet brev till Östhammars 
kommun från Föreningen för friskare vatten i Östhammars- och 
Granfjärden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  
 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningen har fått en skrivelse om vattenkvalitet i fjärdarna. Kommunstyrelsens 
ordförande Jacob Spangenberg (C) och Östhammar Vatten AB:s styrelseordförande 
Margareta Widén Berggren (S) har lämnat ett svar på denna.  

Beslutsunderlag 
− Öppet brev till Jakob Spangenberg och kommunledningen från Föreningen för friskare 

vatten i Östhammars- och Granfjärden 
− Svar från Jacob Spangenberg (C) och Margareta Widén Berggren (S) 

 

  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-08-18  18 (19) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

    Dnr KS-2020-215 

§ 230. Anmälningsärende, Protokoll från styrelsemöte med 
Hargs hamn AB om årsredovisning med mera samt årsstämma 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  
 

Ärendebeskrivning 
Hargs hamn AB har haft konstituerande styrelsemöte och styrelsemöte 2020-05-29. Ärenden 
som har behandlats är bland annat årsredovisning 2019, ekonomirapportering, 
styrelseportallösning och information från VD. 
Även protokoll från bolagsstämma redovisas. Årsredovisningen kommer anmälas till 
fullmäktige 2020-09-22, detta anmälningsärende är berett i kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 
− Protokoll från styrelsemöte 2020-05-29 
− Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2020-05-29 
− Protokoll från ordinarie årsstämma 2020-05-29 

 
 
 

  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-08-18  19 (19) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

    Dnr KS-2018-905 

§ 231. Anmälningsärende, Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala 
gällande laglighetsprövning av beslut om platser på särskilt 
boende i Öregrund 

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

Ärendebeskrivning 
Överklagan gäller ett beslut att upphäva tidigare fattat beslut om utbyggnad av nya platser på 
särskild boende i Öregrund, där de klagande anser att beslutet skulle ha fattats i 
kommunfullmäktige istället för i kommunstyrelsen. Besluten det rör fattades oktober 2017 
och november 2018. Kommunen anser att samtliga beslut i ärendet konfirmerats i fullmäktige 
som en del av beslut om mål och budget för kommunen.  
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Beslutsunderlag 
Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala, 2020-07-10, mål nr 7777-18 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen har lämnat yttrande 2019-01-29, § 20 
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