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    Dnr KS-2020-1 

§ 176. Information från gemensamma nämnder och bolag 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens förtroendevalda informerar från sammanträden med mera. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Jacob Spangenberg (C) informerar från möte med Hargs hamn med information om 
farledsfördjupningsprojektet.  
Margareta Widén Berggren (S) och Lennart Owenius (M) informerar från 
Räddningsnämndens sammanträden och verksamhet.  
Margareta Widén Berggren (S) informerar från Östhammar Vatten AB:s arbete.  
Tomas Bendiksen (S) informerar om principen och arbetsformerna för vilka enskilda avlopp 
som inspekteras. En viktig princip är att inspektera områdesvis och nära vattendrag.  
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    Dnr KS-2020-1 

§ 177. Information om arbetsmiljö  
Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  
 

Ärendebeskrivning 
Kort information om arbetsmiljöfrågor. En fördjupad information om ämnet kommer under 
utbildningen i arbetsgivarfrågor som genomförs efter sammanträdet.  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kommundirektör Peter Nyberg föredrar ärendet.  
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    Dnr KS-2020-1 

§ 178. Information från socialnämnden  
Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  
 

Ärendebeskrivning 
Information från socialnämndens verksamhet.  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Socialnämndens ordförande Lisa Norén inleder. Socialchef Lina Edlund, MAS (medicinskt 
ansvarig sjuksköterska) Anette Frode, ekonom Torbjörn Nyqvist, individ- och 
familjeomsorgschef Yvonne Wahlbeck samt vård- och omsorgschef Johan Steinbrecher 
föredrar ärendet. Information om:  

− arbetet under coronapandemin och spridningen av covid-19 
− arbetet med trygg och hållbar äldreomsorg 
− arbetet med ekonomin 
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    Dnr KS-2020-397 

§ 179. Yttrande gällande granskning av delaktighet inom LSS-
verksamheten  

Beslut 
Kommunstyrelsen yttrar sig enligt följande över de rekommendationer som revisionen har 
lämnat:  

− Kommunstyrelsen instämmer i behovet av fastställda mål som säkerställer 
funktionsnedsatta personer med LSS-insats medbestämmande och inflytande, och som 
är möjliga att bryta ner på verksamhetsnivå och kommer formulera sådana inför 2021.  

− Kommunstyrelsen kan inte ge socialnämnden ett uppdrag av den typ revisionen 
föreslår. Socialnämnden har möjlighet att själv ta initiativ till att utarbeta en 
handlingsplan enligt revisionens rekommendation.  

− Kommunstyrelsen ska säkerställa att det finns rutiner som ger inflytande och 
medbestämmande för personer med LSS-insats i enlighet med revisionens 
rekommendationer.  

− Under hösten kommer en ändring i reglementet för styrelse och nämnder föreslås som 
samlar LSS-verksamheten hos socialnämnden. Om den föreslagna ändringen fastställs 
kommer det fortsatta arbetet utifrån rekommendationerna ske utifrån det ändrade 
verksamhetsansvaret.  

 

Ärendebeskrivning 
KPMG har av de förtroendevalda revisorerna i Östhammars kommun fått i uppdrag att 
granska funktionsnedsatta personers inflytande och självbestämmande över de insatser de fått 
beviljade enligt LSS. Syftet med granskningen har varit att bedöma om möjligheterna till 
självbestämmande och inflytande för personer med funktionsnedsättning svarar mot de krav 
som ställs i LSS-lagen. 
Vid granskningen har man inte kunnat identifiera några tydligt uttalade nämndmål för 
Kommunstyrelsen som syftar till att säkerställa funktionsnedsatta personers medbestämmande 
och inflytande. 
På verksamhetsnivå har Kommunens Daglig verksamhet uppsatta mål och aktiviteter med 
tillhörande styrtal formulerade utifrån LSS-lagens intentioner om delaktighet och 
självbestämmande. För att få en tydlighet i målstrukturen skulle det underlätta för 
verksamheterna om det finns nämndmål formulerade utifrån de lagar som Kommunen är 
skyldig att utföra. Sedan skulle dessa kunna brytas ner på enhetsnivå och därmed ge en mer 
enhetlig riktning och få en systematisk ordning. 
En övergripande plan för Kommunens LSS verksamheter saknas. Fördelen med en 
övergripande plan skulle underlätta det långsiktiga arbetet genom att ha en samlad bild om 
underlag och efterfrågan om insatserna. Den skulle säkerställa att verkställigheten efterlever 
LSS-lagens intentioner. Den bör även innehålla vilket utbud det finns att tillgå, hur 
organisationen är uppbyggd samt hur ansvarsfrågorna är fördelade i Kommunen och i 
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samverkan med Regionen. I dagsläget finns inte resurser att ta fram en sådan plan men det bör 
övervägas när resurser går att tillgängliggöra.  
Vid granskningen har man heller inte kunnat identifiera att Kommunstyrelsen inrättat forum 
för dialog med brukarorganisationerna som syftar till att öka medbestämmande och inflytande 
för personer med funktionsnedsättning. 
På verksamhetsnivå har Kommunens Daglig Verksamhet en så kallad Referensgrupp med en 
styrelse som representeras av företrädare för målgruppen. Övriga ledamöter i mötet är 
brukarrepresentanter från respektive arbetsenhet, en arbetshandledare samt enhetschef. 
Mötesstrukturen leds av en fastställd dagordning. Mötena hålls var sjätte vecka vid samma 
veckodag och tid. Frågorna till mötet har hämtats ifrån brukarnas arbetsplatsmöte från 
respektive arbetsenhet. Frågor från Referensgruppen behandlas vidare på arbetshandledarnas 
arbetsplatsträff. Modellen är väl inarbetad med tydliga rutiner sedan många år tillbaka och 
kan likställas med Delaktighetsmodellen.  
För att få ett engagemang och delaktighet vid verksamhetsutveckling är omvärldsbevakning 
och erfarenhetsutbyte med intressenter som representerar målgruppen av stor vikt. 
Utvecklingsarbetet skulle underlättas om det fanns flera givna forum där kontinuerliga möten 
sker mellan utförarna och de olika intresseorganisationerna. 
Revisionen har lämnat följande rekommendationer:  
1) Till kommunstyrelsen: 

a) Fastställa mål som säkerställer funktionsnedsatta personer med LSS-insats 
medbestämmande och inflytande, och som är möjliga att bryta ner på 
verksamhetsnivå.  

b) Ge socialnämnden i uppdrag att utarbeta en handlingsplan som säkerställer att ej 
verkställda beslut om eget boende utförs samt att behovet av LSS-insatser säkerställs.  

2) Till kommunstyrelsen och socialnämnden: 
a) Inrätta ett brukarråd med syftet att stärka den långsiktiga dialogen kring hur 

möjligheterna till medbestämmande och inflytande för personer med 
funktionsnedsättning kan öka.  

b) Fastställa rutin som säkerställer inflytande och medbestämmande för de personer som 
har beviljats en LSS-insats.  

3) Till socialnämnden:  
a) Fastställa former för hur brukarorganisationer kan involveras på ett strukturerat sätt i 

arbetet med att säkerställa självbestämmande och inflytande för personer med 
funktionsnedsättning.  

Svar på granskningsrapporten lämnas till Kommunrevisionen före den 30 september 2020. 

Beslutsunderlag 
KPMG:s Revisionsrapport, Granskning av delaktighet inom LSS-verksamheten, 2020-05-07 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kommundirektör Peter Nyberg föredrar ärendet.  
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Yrkanden 
Jacob Spangenberg (C) yrkar på följande ändring:  
Kommunstyrelsen kommer tillsammans med socialnämnden inrätta ett brukarråd och 
säkerställa att det finns rutiner som säkerställer inflytande och medbestämmande för personer 
med LSS-insats i enlighet med revisionens rekommendationer, förutsatt att socialnämnden 
fattar likvärdigt beslut. 
Ändras till:  
Kommunstyrelsen ska säkerställa att det finns rutiner som ger inflytande och 
medbestämmande för personer med LSS-insats i enlighet med revisionens rekommendationer.  

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

Beslutet skickas till 
− Revisionen, förtroendevalda revisorer och administrativt stöd KPMG  
− Socialnämnden 
− Kommundirektör Peter Nyberg 
− Enhetschef Marina Oskarsson  
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Dnr KS-2020-517 

§ 180. Yttrande gällande laglighetsprövning av beslut angående 
folkomröstning i frågan om slutförvar av uttjänt kärnbränsle, 
målnummer 4601-20 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till yttrande och överlämnar det till 
Förvaltningsrätten i Uppsala. (Bilaga 1) 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-09, beslut § 55, angående folkomröstning i frågan om 
slutförvar av uttjänt kärnbränsle.  Ärendet hade beretts i kommunledningsförvaltningen samt 
av kommunstyrelsen.  
Ärendet har överklagats enligt kommunallagen 13 kap. (laglighetsprövning) och kommer att 
prövas av Förvaltningsrätten i Uppsala. Den klagande anser att ärendets utformning med två 
alternativa beslutsförslag strider mot kommunallagen och därmed ska beslutet upphävas.  
Östhammars kommun har möjlighet att yttra sig över överklagan. Yttrandet ska ha inkommit 
till Domstolen senast 2020-09-01.  

Beslutsunderlag 
− Föreläggande från Förvaltningsrätten i Uppsala inklusive överklagan och utdrag ur 

bilaga 
− Yttrande  

Beslutet skickas till 
Förvaltningsrätten i Uppsala, forvaltningsratteniuppsala@dom.se  
 
  

mailto:forvaltningsratteniuppsala@dom.se
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    Dnr KS-2020-466 

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

Beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande 
daterat 2020-08-03 och översänder detsamma som sitt eget som svar på Riksgäldens remiss. 
(Bilaga 2) 
 

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 

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

2019/717) 
− Enhetschef slutförvarsenheten Marie Berggren  

 

  

mailto:karnavfallsfinansiering@riksgalden.se
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    Dnr KS-2020-519 

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

Reservationer 
Bertil Alm (C) och Lars O Holmgren (BoA) reserverar sig mot beslutet.  
Bertil Alm (C) kommer att lämna en skriftlig reservation, som finns med som underlag till 
fullmäktige.  
 

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.  

Beslutsunderlag 
Reservation från Bertil Alm (C) (till utskicket till fullmäktige) 

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 
Fullmäktiges andre vice ordförande Lennart Owenius (M) föredrar ärendet.  

Yrkanden 
Bertil Alm (C) med bifall från Lars O Holmgren (BoA) yrkar på alternativt förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avvaktar fråga från regeringen innan 
tillåtlighetsbeslutet hanteras vid ett extra sammanträde. 
Margareta Widén Berggren (S) med bifall från Pär-Olof Olsson (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-09-01  13 (31) 

Kommunstyrelsen 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Margareta Widén Berggrens (S) och Pär-Olof Olssons (M) 
bifallsyrkande till arbetsutskottets förslag mot Bertil Alms (C) och Lars O Holmgrens (BoA) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.  

Beslutet skickas till 
− Samtliga förtroendevalda i fullmäktige 
− Slutförvarsenheten 
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   Dnr KS-2020-488 

§ 183. Nytt dataskyddsombud för Östhammars kommun  
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.  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kommundirektör Peter Nyberg föredrar ärendet.  

Beslutet skickas till 
− Datainspektionen via blankett: 

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

− Qnister AB 

https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/blankett-dataskyddsombud.pdf
https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/blankett-dataskyddsombud.pdf
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− HR-chef Pauliina Lundberg 
− Avgående dataskyddsombud Johanna Widenberg 
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    Dnr KS-2020-451 

§ 184. Budgetuppföljning juni 2020  
Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  
 

Ärendebeskrivning 
Prognos till och med juni 2020.  

Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning per 2020-06-30 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ekonomichef Tony Wahlberg föredrar ärendet.  
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Dnr KS-2020-456 

§ 185. Deltagande i nyemission av aktier i Hargs Hamn AB  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delta och säkerställa ett 
fulltecknande i nyemission i Hargs Hamn AB. Beslutet gäller även om kommunen behöver 
teckna andelar som annars tecknas av andra aktörer (Hargs Bruk AB och Lantmännen AB). 

Avstår från att delta i beslut 
Lars O Holmgren (BoA) deltar ej i beslutet.  
 

Ärendebeskrivning 
Hargs Hamn AB (”Hargs Hamn” eller ”Bolaget”) är en bulkhamn belägen utmed 
Östersjökusten i Östhammars kommun. Hamnverksamhet har bedrivits på platsen sedan 1600-
talet. I dagsläget har Hargs Hamn två lastkajer, en RoRo-ramp och en malmkaj. 
Hamnfastigheten ägs av Bolaget och utgör ca 55 hektar. På hamnområdet finns tre bangårdar 
för utomhuslagring samt lagerhallar med en kapacitet om 27 650 m2. Med en lagringskapacitet 
om 100 000 ton har Hargs Hamn Sveriges största lagringskapacitet för träpellets. Fritt djup i 
farleden är i dagsläget 8,5 m men Sjöfartsverket kommer 2019 - 2020 fördjupa farleden till 11,5 
m vilket kommer att möjliggöra för större fartyg att anlöpa hamnen.  
Hargs Bruk AB äger 50 hektar angränsande mark som kan användas vid en expansion av 
hamnen.  
 
Hargs Hamn ska vara det självklara valet för krävande hamnkunder som fraktar eller lagrar 
bulkgods eller industrigods huvudsakligen till eller från norra Storstockholm, Uppsalaregionen 
och västra Västmanland.  
Hargs Hamns kunder ska känna att Bolaget har förutsättningar att ta ett helhetsansvar. Hargs 
Hamn ska ha de ytor, lagringsutrymmen och tjänster som krävs, men också relevanta kunskaper 
och hög serviceanda. Genom farledsfördjupningen och byggnation av en ny kaj finns möjlighet 
att bli den ledande regionala logistikaktören med förutsättningar att säkerställa råvaruimport för 
värmeproduktion, att främja lantbruket i närregionen samt att erbjuda möjligheter för 
potentiella nya företagsetableringar med internationell inriktning.  
 
Fördjupningen av farleden innebär stora möjligheter att expandera verksamheten. Detta medför 
även stora investeringar initialt, dels en ny lastkaj, för att kunna ta emot de större fartyg som 
anlöper, och dels fler lagringsfaciliteter. Östhammars kommun som huvudägare, 89% av 
aktierna, har därmed ett stort åtagande och ansvar. Kommunstyrelsen tillsammans med bolagets 
styrelse har under det senaste året diskuterat och sonderat kring möjligheten av en breddning 
av ägandet, främst har naturliga intressenter kontaktats, offentliga aktörer lokalt och regionalt 
samt kommersiella intressenter(kunder i hamnen). 
 
Det sammanlagda investeringsbehovet fram till 2025 uppgår till 234 mnkr, där de två största 
posterna utgörs av ny kaj, 175 mnkr, samt 3 lagringshallar, 45 mnkr. För att möta detta föreslås 
följande; 
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Kommunstyrelsen 
 

− Ett breddat ägande som minskar kommunens riskexponering 
− Ett breddat ägande som över tid skall sträva mot ett offentligt ägande om 51 % 
− En fulltecknad nyemission vilket ger bolaget 61 mnkr 
− Ett borgensåtagande om 100 mnkr, dvs. att utöka borgensåtagandet till 150 mnkr 

 
Nyemissionen innebär att; 

− Kommunen säkerställer fulltecknandet, innebär en investering om 38 mnkr 
− Hargs Bruk AB försvarar sin andel, 6,7 mnkr 
− Lantmännen AB tecknar 10 % vilket innebär 16 mnkr 

 

Beslutsunderlag 
− Prospekt Hargs Hamn 
− HH finansiering 

Ärendets behandling 
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-16, § 191, och 2020-06-30, 
§ 211. Tidigare förslag till beslut har ersatts med nytt förslag till beslut som har annan 
formulering kring kostnader och borgensåtagande, som behandlas som separat ärende.  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kommundirektör Peter Nyberg, representant från Hargs Hamn AB och ekonomichef Tony 
Wahlberg föredrar ärendet.  

Yrkanden 
Jacob Spangenberg (C) yrkar på följande tillägg: Beslutet gäller även om kommunen behöver 
teckna andelar som annars tecknas av andra aktörer (Hargs Bruk AB och Lantmännen AB). 

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

Beslutet skickas till 
− Kommunstyrelsen 
− Hargs Hamn AB 
− Ledning och verksamhetsstöd, ekonomi 
− Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Dnr KS-2020-542 

§ 186. Borgensåtagande för Hargs Hamn AB  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå 
borgen för Hargs Hamn AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 150 
miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att ta ut en årlig borgensavgift om 
0,5 procent av den totala lånesumman. 

Avstår från att delta i beslut 
Lars O Holmgren (BoA) deltar ej i beslutet.  
 

Ärendebeskrivning 
Hargs Hamn AB (”Hargs Hamn” eller ”Bolaget”) är en bulkhamn belägen utmed 
Östersjökusten i Östhammars kommun. Hamnverksamhet har bedrivits på platsen sedan 1600-
talet. I dagsläget har Hargs Hamn två lastkajer, en RoRo-ramp och en malmkaj. 
Hamnfastigheten ägs av Bolaget och utgör ca 55 hektar. På hamnområdet finns tre bangårdar 
för utomhuslagring samt lagerhallar med en kapacitet om 27 650 m2. Med en lagringskapacitet 
om 100 000 ton har Hargs Hamn Sveriges största lagringskapacitet för träpellets. Fritt djup i 
farleden är i dagsläget 8,5 m men Sjöfartsverket kommer 2019 - 2020 fördjupa farleden till 11,5 
m vilket kommer att möjliggöra för större fartyg att anlöpa hamnen.  
Hargs Bruk AB äger 50 hektar angränsande mark som kan användas vid en expansion av 
hamnen.  
 
Hargs Hamn ska vara det självklara valet för krävande hamnkunder som fraktar eller lagrar 
bulkgods eller industrigods huvudsakligen till eller från norra Storstockholm, Uppsalaregionen 
och västra Västmanland.  
Hargs Hamns kunder ska känna att Bolaget har förutsättningar att ta ett helhetsansvar. Hargs 
Hamn ska ha de ytor, lagringsutrymmen och tjänster som krävs, men också relevanta kunskaper 
och hög serviceanda. Genom farledsfördjupningen och byggnation av en ny kaj finns möjlighet 
att bli den ledande regionala logistikaktören med förutsättningar att säkerställa råvaruimport för 
värmeproduktion, att främja lantbruket i närregionen samt att erbjuda möjligheter för 
potentiella nya företagsetableringar med internationell inriktning.  
 
Fördjupningen av farleden innebär stora möjligheter att expandera verksamheten. Detta medför 
även stora investeringar initialt, dels en ny lastkaj, för att kunna ta emot de större fartyg som 
anlöper, och dels fler lagringsfaciliteter. Östhammars kommun som huvudägare, 89 % av 
aktierna, har därmed ett stort åtagande och ansvar. Kommunstyrelsen tillsammans med bolagets 
styrelse har under det senaste året diskuterat och sonderat kring möjligheten av en breddning 
av ägandet, främst har naturliga intressenter kontaktats, offentliga aktörer lokalt och regionalt 
samt kommersiella intressenter (kunder i hamnen). 
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Det sammanlagda investeringsbehovet fram till 2025 uppgår till 234 mnkr, där de två största 
posterna utgörs av ny kaj, 175 mnkr, samt 3 lagringshallar, 45 mnkr. För att möta detta föreslås 
följande; 

− Ett breddat ägande som minskar kommunens riskexponering 
− Ett breddat ägande som över tid skall sträva mot ett offentligt ägande om 51 % 
− En fulltecknad nyemission vilket ger bolaget 61 mnkr 
− Ett borgensåtagande om 100 mnkr, dvs. att utöka borgensåtagandet till 150 mnkr 

 

Beslutsunderlag 
Se handlingar till ärende 10. 

− Prospekt Hargs Hamn 
− HH finansiering 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kommundirektör Peter Nyberg, representant från Hargs Hamn AB och ekonomichef Tony 
Wahlberg föredrar ärendet.  

Beslutet skickas till 
− Kommunstyrelsen 
− Hargs Hamn AB 
− Samhällsbyggnadsförvaltningen 
− Lednings och verksamhetsstöd, ekonomi 
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    Dnr KS-2020-231 

§ 187. Beslut om utbetalning av partistöd till de politiska 
partierna i fullmäktige  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner inkomna redovisningar av 
partistöd samt att partistöd utbetalas för år 2021 till samtliga partier i fullmäktige.  
 

Ärendebeskrivning 
Utbetalningen av partistöd regleras i kommunallagens 4 kapitel och Östhammars kommuns 
regler för kommunalt partistöd. 
Kommunfullmäktige ska årligen besluta om utbetalning av partistöd. De partier som tar emot 
partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet används för det 
ändamål som beskrivs i kommunallagen: stärka partiers ställning i den kommunala 
demokratin. En särskild granskare som mottagaren av partistödet utser ska granska om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts, även denna redovisning ska 
lämnas in. Handlingarna ska lämnas in senast sex månader efter räkenskapsårets utgång, dvs. 
för perioden 2019-01-01 till 2019-12-31 ska handlingarna ha lämnats innan 2020-06-30. 
För 2019 har samtliga partier som har mandat i fullmäktige lämnat någon form av redovisning 
och granskningsrapport i tid. Kommunens regler innehåller ingen bestämmelse om den exakta 
utformningen av redovisningen. Om redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § 
tredje stycket kommunallagen inte lämnats in i tid kan kommunfullmäktige besluta att inget 
stöd betalas ut för nästkommande år. Påminnelse skickades ut till de partier som inte lämnat 
handlingar 2020-06-12.  

Beslutsunderlag 
− Inlämnade handlingar från samtliga partier 
− Regler för kommunalt partistöd via kommunens webbplats 

Ärendets behandling 
Fullmäktiges presidium behandlade ärendet 2020-08-25 och lämnade föreliggande förslag till 
beslut till kommunstyrelsen.  

Beslutet skickas till 
− Samtliga gruppledare i fullmäktige 
− Lednings- och verksamhetsstöd, ekonomi 

  

http://www.osthammar.se/sv/dokument/regler/regler-for-kommunalt-partistod/
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Dnr KS-2020-138 

§ 188. 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 
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    Dnr KS-2020-409 

§ 189. 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).  
 

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.  
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 2020-08-18, § 227, avstod Martin Wahlsten 
(SD) från att delta i beslutet.  

Dagens sammanträde 

Yrkanden 
Martin Wahlsten (SD) yrkar bifall till motionen med följande motivering: Frågan om förbud 
mot passiv pengainsamling har fått fler förtydliganden från högsta förvaltningsdomstolen 
sedan vi lade denna motion senast. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Martin Wahlstens (SD) yrkande 
och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.  

Beslutet skickas till 
− Motionär 
− Webbredaktör för publicering på webbsida motioner   
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    Dnr KS-2020-170 
 

§ 190. Anmälningsärende, Krisledningsnämndens protokoll 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Krisledningsnämnden har haft sammanträde med anledning av coronaviruset covid 19. 

Beslutsunderlag 
− Protokoll Krisledningsnämnd 2020-06-30 via kommunens webbplats  

  

http://www.osthammar.se/sv/kalender/krisledningsnamnd/krisledningsnamnd-30-juni-2020/
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    Dnr KS-2020-514 

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

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) 
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    Dnr KS-2020-413 

§ 192. Anmälningsärende, Arvodesbestämmelser i Gästrike 
Vatten och dess dotterbolag 

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

Ärendebeskrivning 
Gästrike Vatten AB:s bolagsstämma och Östhammar Vatten AB:s bolagsstämma har beslutat 
att fastställa arvoden åt styrelsens ledamöter, revisor och lekmannarevisor med suppleanter.  

Beslutsunderlag 
− Missiv Förslag till gemensamma arvodesbestämmelser i Gästrike Vatten och dess 

dotterbolag 
− Arvodesbestämmelser i Gästrike Vatten och dess dotterbolag, version 3.0 
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    Dnr KS-2018-905 

§ 193. 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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    Dnr KS-2019-543 

§ 194. Anmälningsärende, Dom gällande laglighetsprövning av 
fullmäktiges beslut att avveckla Snesslinge skola  

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

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2019 att avveckla grundskole- och fritidsverksamheten 
vid Snesslinge skola vid efter utgången av höstterminen 2019. Beslutet överklagades. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

Beslutsunderlag 
Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala, 2020-06-11 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen har lämnat yttrande i ärendet 2019-09-03, § 243.  
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    Dnr KS-2020-215 

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

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 
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    Dnr KS-2020-1 
 

§ 196. Anmälningsärende, inkomna handlingar och rapporter  
Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
 

 Organisation/Avsändare Datum Ärende/typ av handling 

a Region Uppsala 2020-06-18 Protokollsutdrag från Trafik- 
och 
samhällsutvecklingsnämndens 
sammanträde den 15 juni 2020 
- Trafikbeställning av 
regionbusstrafik T21 

b Migrationsverket 2020-06-26 Nyhetsbrev om mottagning och 
bosättning av nyanlända juni 
2020 

c Kärnkraftskommunernas 
samarbetsorgan 

2020-06-22 Protokoll 2020-05-14 

d Slutförvarsorganisationen 2020-08-26 Aktuellt i slutförvarsfrågan 
2020-09-01 
Rapport från 
Slutförvarsenheten till KS  
Perioden 2020-06-23 – 2020-
09-29 
 

 

Beslutsunderlag 
Handlingarna publiceras i arbetsrummet under fliken Anmälningsärende, inkomna handlingar 
och rapporter. 
  



 

 
Utdragsbestyrkande  Justerarsignaturer 
 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum  Sid 
2020-09-01  31 (31) 

Kommunstyrelsen 
 

    Dnr KS-2019-60 
    Dnr KS-2020-39 

§ 197. Delegationsbeslut 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut 
 

Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts och personalutskotts protokoll publiceras i eget arbetsrum. 
 

 Beslutsdatum Delegat Ärende  

a 2020-07-09 Anna Bergsten Östhammar kommuns samrådssynpunkter gällande  
havsvattenuttag 

b 2020-06-02 Ulrica Ericsson Personalfrågor, Tomtberga 2, förskola 

c 2020-06-29 Ulrica Ericsson Personalfrågor, Logårdens förskola 

d 2020-07-09 Andreas 
Söderqvist 

Kommunalt bidrag för lönebidragsanställning, Films 
Sportklubb 

e 2020-07-06 Jenny Änggård Personalfrågor, Mariebergs förskola 

f 2020-07-06 Jenny Änggård Personalfrågor, Tomtberga förskola 

g 2020-07-09 
2020-07-13 

Helena Ståhl Personalfrågor, Östhammar Direkt 
 

h 2020-06-15- 
2020-08-25 

Inger Modig 
Lind 

Tilldelningsbeslut, avbrytanden och överprövningar  

 

Beslutsunderlag 
Handlingarna publiceras i arbetsrummet under fliken Delegationsbeslut. 
Utskottens protokoll publiceras i utskottets arbetsrum. 



Datum Dnr Sid 
2020-08-20    KS-2020-517 1(2)    

Kommunledningsförvaltningen 
Anna Lidvall Gräll  
Anna.lidvall-grall@osthammar.se 

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 

Förvaltningsrätten i Uppsala 
Box 1853 
751 48  UPPSALA 

Föreläggande att yttra sig i mål nr 4601-20 Johanna Yngve ./. Östhammars 
kommun   

Östhammars kommun (nedan kommunen) anför följande.  

Inledning  
Klagande anför att kommunfullmäktiges beslut § 55/2020-06-09 angående folk-
omröstning i frågan om slutförvar av uttjänt kärnbränsle strider mot Kommunal-
lagen, nedan KL, på grund av att fler än ett förslag till beslut föreslagits i ärendet 
som upprättats av Kommunstyrelsen och att beslutet därmed ska ogiltigförklaras. 

Kommunen bestrider överklagandet i dess helhet på nedan anförda grunder.  
I det fall rätten skulle komma fram till att kommunen brustit i sin handläggning 
anser kommunen att bristen är ringa och att beslutet inte ska upphävas. 

Grund 
Ang. två förslag till beslut, 5 kap 28 § KL 
Formuleringen i 5 kap. 28 § 2 st KL lyder ”Styrelsen ska lägga fram förslag till 
beslut i ett ärende, om inte någon annan nämnd eller en fullmäktigeberedning 
har gjort det.”  
I det aktuella ärendet har ett förslag med två alternativa beslut lagts fram för att 
kommunfullmäktige på ett medvetet och mycket tydligt sätt skulle ta ställning i 
den aktuella frågan. Votering, som var målsättningen för det sätt ärendet utfor-
mats, kräver varje ledamots ställningstagande för eller emot en folkomröstning. 

Kommunen anser inte att lydelsen i det aktuella lagrummet begränsar antalet för-
slag som kommunstyrelsen kan presentera för kommunfullmäktige i ett ärende. 
Regelns syfte är att säkerställa att beredningen av ärendet resulterar i ett kvali-
tetssäkrat förslag till ställningstagande som presenteras för kommunfullmäktige. 

Regeln föreskriver med andra ord inte uttryckligen att det ska vara ett (1) förslag 
till beslut, även om det är den vanligast förekommande utformningen och hante-
ringen av ärenden i kommunen. 

Kommunen anser att kommunstyrelsen inte brustit i handläggningen av ären-
det utan anser att beredningen av ärendet har genomförts på det sätt som kom-
munallagen föreskriver och att beredningen resulterat ärendets beslutsförslag 
på ett kvalitetssäkrat sätt. 
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Ang. fels betydelse för ärendets utgång, 13 kap. 9 § KL 
Om ett fel saknar betydelse för ärendets utgång behöver det inte upphävas.  
Under ärendets debatt fanns inga indikationer på att någon ledamot uppfattade 
ärendets två alternativa beslutsförslag som problematiskt eller försvårande för 
beslutsfattandet. Alla debattinlägg förhöll sig till ärendets upplägg och yrkan-
dena gällde det ena eller det andra beslutsförslaget. 

Votering begärdes i detta ärende (se sista sidorna i överklagan för detaljerna). 
Av de 49 närvarande ledamöterna var det 34 som röstade för att inte hålla folk-
omröstning. Fem ledamöter var frånvarande. Det förslag som beslutats har fat-
tats med klar majoritet. 

Det finns med andra ord inget som indikerar att ärendets utformning med två 
förslag till beslut hade betydelse för ärendets utgång eller skulle innebära en an-
nan utgång om ärendet togs upp på nytt med endast ett (1) förslag till beslut. 

Sammanfattning  
Sammanfattningsvis anser kommunen att kommunfullmäktiges beslut angående  
att inte genomföra en folkomröstning i frågan om slutförvar av uttjänt kärn-
bränsle har handlagts och utformats på ett sätt som är förenligt med KL och där-
med ska beslutet inte upphävas. 

Östhammars kommun  

Jacob Spangenberg      Peter Nyberg    
Kommunstyrelsens ordförande   Kommundirektör  
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Datum Dnr Sid 

2020-08-03 KS 2020-466 1 (2) 

Slutförvarsenheten 

Marie Berggren 
 

 

 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 

Riksgälden 

 

 

 

 

Förslag på kärnavfallsavgifter, finansiering och kompletteringsbelopp för 

2021, remiss från Riksgälden (Ert dnr RG 2019/717) 

 

 

Sveriges omhändertagande av kärnkraftens restprodukter är ett av de största in-

dustriprojekten någonsin. För att finansiera omhändertagandet av avfall och av-

veckling av kärntekniska anläggningar har det upprättats ett finansiellt system 

för att, så långt möjligt, minimera statens risk att stå för sådana kostnader som 

omfattas av kärnkraftsindustrins betalningsansvar.  

 

Östhammars kommun har fått en remiss från Riksgälden som avser förslag  på : 

1. Kärnavfallsavgifter  

2. Finansieringsbelopp och 

3. Kompletteringsbelopp 

 

Östhammars kommun kan konstatera att för att förstå de ekonomiska uträk-

ningar, prognoser, underlagsmaterial och beräkningsmodeller som ligger till 

grund för Riksgäldens förslag till kärnavfallsavgifter, finansierings- och kom-

pletteringsbelopp för 2021, behövs en kunskapsbas och kompetens som inte 

kommunen besitter. Kommunen är därför beroende av att denna kompetens finns 

hos den expertmyndighet som ska granska rimligheten och de risker som eventu-

ellt kan finnas i de finansieringsprinciper som ska tillämpas. Kommunen anser 

följdaktligen det mycket viktigt att Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har till-

räckliga resurser för att säkerställa att det alltid finns den kompetens som behövs 

för att bistå Riksgälden med den expertis som de efterfrågar utifrån de erfaren-

heter SSM har som tillsyns- och prövningsmyndighet för kärntekniska anlägg-

ningar. 

 

Dock är Östhammars kommun oerhört angelägen att det säkerställs att det finns 

tillräckligt med pengar i kärnavfallsfonden för att täcka alla de kostnader den är 

avsedd att täcka och att det sker av dem som haft vinning av produktionen och 

skapat avfallet. Det är bra att en genomlysning sker för att skapa de bästa förut-

sättningarna för att kunna åtgärda det finansieringsunderskott som idag har iden-

tifierats på ca 27,0 miljarder i kärnavfallsavgifter (stycke 5.1 sid 51). I materialet 

anges att hela kärnavfallsprogrammet kommer vara avslutat i mitten på 2080-ta-

let. Det är väsentligt att finansiell täckning finns även om denna period skulle 

komma att förlängas.  

 

Det är kommunens uppfattning att det underlag som används för att göra pro-

gnosticering är så uppdaterat som möjligt. Riksgäldens iakttagelse om att samma 

kostnadsunderlag använts för Plan 2016 som 2019 (Stycke 3.1.3 sid 23) är i det 
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perspektivet oroande, då mycket händer just nu i såväl drift som avveckling och 

tillståndsprövningar gällande kärntekniska anläggningar och de ekonomiska för-

utsättningarna för elproduktionen. 

 

Östhammars kommun noterar att Riksgälden statuerar att det är rimligt att anta 

att ingen förlängd övervakning (efter slutlig förslutning) bör vara en sk fast för-

utsättning i analysarbetet. Östhammars kommun har inga synpunkter på det mer 

än att denna förutsättning kan komma att förändras över tid (likväl som andra 

förutsättningar) med utgångspunkt i hur den frågan utvecklas internationellt. 

 

Det är bra med förslaget från Riksgälden att bredda analysgruppens sammansätt-

ning, för att få andra perspektiv i osäkerhetsanalysen. 

 

Med hänsyn tagen till de iakttagelser som kommunen ändå gjort i remissmateri-

alet, se ovan, hemställer  Östhammars kommun att regeringen vidtar nödvändiga 

åtgärder för att säkerställa att fonden täcker de kostnader som avveckling och 

slutförvaring av det svenska kärnenergiprogrammet kommer att orsaka.  

 

 

 

 

 

Marie Berggren 

Chef Slutförvarsenheten 
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Datum:  2020-09-01

Tjänstgörande ers.
JA JA NEJ JA NEJ AVSTÅR
x
x

Ann-Charlotte Grehn tjänstgör
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x Tjänstgör
x
x

Persson Bo, Ersättare   (SD) x

Hagman Lena, Ersättare   (KD) x
Leufstadius Melinda, Ersättare   (SD) x

Abrahamsson Inger, Ersättare   (C)
Nilsson Josefine, Ersättare   (C) x

Grehn Ann-Charlotte, Ersättare   (S)
Muhonen Mika, Ersättare   (S)

Lennström Jonas, Ersättare   (S) x
Frisk Anna, Ersättare   (S)

Wahlsten Martin, Ledamot   (SD)
Lundin Ylva, Ledamot   (SD)

Owenius Lennart, Ledamot   (M)
Holmgren Lars O, Ledamot   (BOA)

Alm Bertil, Ledamot   (C)
Olsson Pär-Olof, 2:e vice ordförande   (M)

Norén Lisa, Ledamot   (S)
Spangenberg Jacob, Ordförande   (C)

Bendiksen Tomas, Ledamot   (S)
Lamell Roger, Ledamot   (S) x

NEJ AVSTÅR
Widén-Berggren Margareta, 1:e vice ordf. (S)

Sida 1

Närvarande  Ärende nr  Ärende nr

Upprops- och voteringslista kommunstyrelsen

Ekström Niklas, Ersättare   (M) x
Bellander Irmeli, Ersättare   (L) x
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