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Datum

Sid
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KALLELSE
Nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum och tid

2017-01-17

Plats

Stabens mötesrum, Loungen, kommunkontoret, Östhammar

Klockan 08:00

Besök

Nr

ÄRENDELISTA

08:00

1

Underrättelse från Mark- och miljödomstolen i Nacka gäl- Marie Berggren
lande Svensk Kärnbränslehantering AB ansökan angående
tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande system
för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall,
yttrande (I)

2

Underrättelse från Mark- och miljödomstolen i Nacka gäl- Marie Berggren
lande Svensk Kärnbränslehantering AB ansökan angående
tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande system
för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall,
yttrande (II)

3

Diskussion och information om slutförvar

Marie Berggren

4

Projektplan fördjupning Alunda (FÖP), diskussion

Marie Berggren
Pär Hedfors

5

Ansökan om bidrag för brandvagn

Magdalena Sjelin

08:45

6

Information

KSAU

09:15

7

Överläggning, aktuella mark- och planfrågor

Tomas Bendiksen
Charlotte Köhler
Jonas Svensson
Annila Bexelius

09:35 ca

8

Tätortsutveckling, medborgardialog

Annila Bexelius
Charlotte Köhler
Pär Hedfors

9

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Östhammars kommun

Annila Bexelius

10

Öregrund 5:31, önskan om borttagande av vitesbelopp

Annila Bexelius

11

Politikerpaket för papperslösa sammanträden, godkännande

Dan Malmberg-Jansson

10:00

Föredragande
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10:15

12

Bred överenskommelse på det arbetsmarknadspolitiska
området mellan Arbetsförmedlingen och Östhammars
kommun

Helene Ulman Lilja

10:30

13

Föreningen RSMH Vallonerna, verksamhetsbidrag 2017

Gilbert Klerks

14

Öregrunds båtklubb, borgensåtagande för banklån

Gilbert Klerks

10:45

15

Försäljning av stadsnätet

Peter Nyberg

11:00

16

Taxa för uthyrning av skolans lokaler 2017

Lisbeth Bodén

17

Budget 2017, ansökan om medel för extra kostnader för
barnomsorgen

Lisbeth Bodén

18

Revisionsrapport, Styrning, ledning och beslutsprocessen
avseende viktigare kommunfullmäktigebeslut, yttrande

11:20

19

Kommunikationspolicy för Östhammars kommun

Lucia Bender

11:30

20

Ny IT-organisation, information

Peter Nyberg

21

Gemensam överförmyndarnämnd i Uppsala län, antagande

22

Granskning av överförmyndarnämnden, anmälningsärende

Sekreterare

Kersti Ingemarsson

Ordförande

Jacob Spangenberg (C)
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Dnr KS-2011-111

Dpl 531

Underrättelse från Mark- och miljödomstolen i Nacka gällande Svensk Kärnbränslehantering AB ansökan angående tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall,
yttrande
M 1333-11

Handling B 1-5, KSAU 2017-01-10
Östhammars kommun har fått tillfälle att yttra sig över frågor om samband mellan ansökningar och behov av samordnad prövning avseende verksamhet i
Forsmark. I mark- och miljödomstolen uppkommer frågor om det finns samband
mellan SKB:s ansökningar i mål M 1333-11, M 4617-13, M 7062-14 och M
6009-16 och om det finns behov av samordnad prövning av två eller flera av
ansökningarna. I ärendet föreligger följande handlingar: aktbilaga 434, 437, 438
och 439.
Eventuellt yttrande ska vara mark- och miljödomstolen tillhanda senast 14 februari 2017. Inga anstånd kan påräknas.
Bakgrund
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har i detta mål, M 1333-11, ansökt om
tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall, inklusive Kärnbränsleförvaret, i Forsmark, Östhammars kommun. SKB har i mål M 7062-14 ansökt om tillstånd till utökad
verksamhet vid anläggning för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall
(SFR) i Forsmark. SKB har vidare i mål M 6009-16 ansökt om tillstånd till bl.a.
hamnverksamhet i Forsmarks hamn. Domstolen handlägger även mål M 461713, som rör överklagande av Länsstyrelsen i Uppsala läns beslut den 18 juni
2013 om dispens enligt artskyddsförordningen för åtgärder i samband med byggande av slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.
Domstolen har den 2 november 2016 hållit muntlig förberedelse med SKB och
Strålsäkerhetsmyndigheten.
Chef för strategienheten Marie Berggren informerar i ärendet.
Arbetsutskottets beslut 2017-01-10
Arbetsutskottet har tagit del av informationen.
Ärendet behandlas på arbetsutskottets sammanträde 2016-01-17.
_____
Arbetsutskottets förslag
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Dnr KS-2011-111

Dpl 531

Underrättelse från Mark- och miljödomstolen i Nacka gällande Svensk Kärnbränslehantering AB ansökan angående tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall,
yttrande
M 1333-11

Östhammars kommun har beretts tillfälle att yttra sig över Svensk Kärnbränslehantering AB´s komplettering V och bemötande – oktober 2016.
Eventuellt yttrande ska vara mark- och miljödomstolen tillhanda senast 14 februari 2017. Inga anstånd kan påräknas.
Arbetsutskottets förslag
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Dnr KS-2016-435

Dpl 531

Diskussion och information om slutförvar
Jacob Spangenberg (C) informerar i ärendet.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen ger kommunchef Peter Nyberg i uppdrag att ta fram faktaunderlag för ett möjligt beslut om folkomröstning i slutförvarsfrågan.
Underlaget ska ge ökad kunskap
• om hur den formella processen med regeringens fråga ser ut
• kunskap om hur kommunala folkomröstningar genomförts i Sverige
• om det finns någon jämförbar folkomröstning som genomförts
• hur beslutsprocessen i respektive kommunfullmäktige sett ut
Redovisning av detta uppdrag bör ske i kommunstyrelsen senast november 2016.
______
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-31
Peter Nyberg ges i uppdrag att ta fram faktaunderlag för ett möjligt beslut
om folkomröstning i slutförvarsfrågan.
Underlaget ska ge ökad kunskap
• om hur den formella processen med regeringens fråga ser ut
• kunskap om hur kommunala folkomröstningar genomförts i Sverige
• om det finns någon jämförbar folkomröstning som genomförts
• hur beslutsprocessen i respektive kommunfullmäktige sett ut
Redovisning av detta uppdrag bör ske i kommunstyrelsen senast november
2016.
______
Arbetsutskottets förslag
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Dnr KS-2017-51

Dpl 312

Projektplan fördjupning Alunda (FÖP), diskussion
Handling A
2016 antogs en ny kommuntäckande översiktsplan (ÖP) för Östhammars kommun. Där prioriteras bland annat en geografisk fördjupning av översiktplanen
(FÖP) för Alunda som sedan följs av andra geografiska och tematiska fördjupningar. Det primära syftet med en fördjupning för en tätort är att underlätta arbetet i framtida planprocesser och som stöd vid samordningen av detaljplaner.
Detta utkast till projektplan beskriver förutsättningarna och organisationen av
fördjupningsarbetet. Vid ett antagande i Kommunstyrelsen (KS) utgör projektplanen det officiella startskottet.
Arbetsutskottets förslag
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Dnr KS-2016-920

Dpl 900

Ansökan om bidrag för brandvagn
Handling B
Bakgrund
En vägförening på Fälön utanför Östhammar har inkommit med en bidragsansökan till Östhammars kommun. Föreningen har i överenskommelse med Räddningsnämnden fått en materialdepå av räddningsmateriel. Syftet med materialdepån är att ge en ökad lokal trygghet vad gäller förmåga att ingripa i väntan på
räddningstjänst vid olyckor eller bränder som hotar människor, byggnader, skog
och mark. Föreningen söker nu bidrag från Östhammars kommun för inköp en
vagn för att kunna transportera utrustningen på ön. Kostnaden för brandvagnen
beräknas uppgå till 26 000 kronor inklusive moms.
Konsekvensanalys
Kommunstyrelsens arbetsutskott har att besluta om vägföreningens bidragsansökan för brandvagn ska avslås eller beviljas.
Vid ett avslag försämras inte materialdepåns funktionalitet då depån innefattar
den utrustning som anses krävas för att kunna ingripa i väntan på räddningstjänst. Däremot skulle materialdepåns rörlighet kunna begränsas i och med ett
avslag om inte vägföreningen har tillgång till lämpligt fordon. Enligt räddningstjänsten ingår inte brandvagn i dessa överenskommelser, då den nuvarande intentionen med materialdepån, är att depån inte ska vara en mobil resurs. Räddningstjänsten utgår från att de kan transportera depåns material när det är på
plats.
Vid ett beviljande skulle materialdepån även kunna användas som en mobil resurs. Att vägföreningen visar på en hög ambitionsnivå gällande beredskap är
positivt eftersom det inte bara bidrar till en höjd beredskap på den lokala platsen
utan också för kommunen som helhet.
Arbetsutskottets förslag
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Dnr KS-2017-1

Information
Kommunstyrelsens arbetsutskott informerar.
Arbetsutskottets beslut

Dpl 904
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Dnr KS-2017-16

Dpl 904

Överläggning, aktuella mark- och planfrågor
Bygg- och miljönämndens ordförande, bygg- och miljöchef, tekniska utskottets
ordförande samt teknisk chef inbjuds till arbetsutskottet för informationsutbyte
och diskussion angående aktuella frågor.
Arbetsutskottets beslut
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Dnr

Dpl

Tätortsutveckling – medborgardialog
Teknisk chef Annila Bexelius, bygg- och miljöchef Charlotte Köhler samt översiktsplanerare Pär Hedfors inbjuds för en diskussion i ärendet.
Arbetsutskottets beslut
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Dnr KS-2017-023
Dnr KS-2014-374

Dpl 280
Dpl 280

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Östhammars kommun
Handling C
Enligt Lagen om bostadsförsörjning (SFS 2013:866) så ska varje kommun ha
riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att
ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
Mex-gruppens förslag till Riktlinjer föreligger.
Förslag till beslut
Förslaget till riktlinjer för bostadsförsörjningen i Östhammars kommun skickas
ut på remiss till berörda parter.
Arbetsutskottets förslag
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Dnr KS- 2014-335

Dpl 216

Öregrund 5:31, önskan om borttagande av vitesbelopp
Handling D
Tomten Öregrund 5:31 såldes 7 juli 2014 enligt dåvarande tomttaxa 100 kr/kvm
till en köpeskilling av 226 900 kr. Enligt § 9 i kontraktet så förbinder sig köparen att uppföra ett permanent hus på fastigheten inom två år. Byggnadsskyldigheten anses fullgjord när stommen till bostadshuset är uppförd. Om byggnadsskyldigheten inte fullgjorts inom två år har kommunen rätt att ta ut ett vite på
150 000 kr.
Tekniska förvaltningens skrivelse 2017-01-04 föreligger.
Beslut bör tas om vitesbeloppet som faktureras ska kvarstå eller om kommunen
ska avstå från att ta ut vitesbelopp.
Arbetsutskottets förslag
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Dnr KS-2016-935

Dpl 003

Politikerpaket för papperslösa sammanträden
Handling E 1-2
Kommunstyrelsen fattade ett inriktningsbeslut att papperslösa sammanträden ska
införas i kommunfullmäktige och samtliga nämnder.
Lednings- och verksamhetsstöds skrivelse 2016-12-01 samt 2016-12-27 föreligger. I skrivelse föreslås ett s.k. Politikerpaket för papperslösa sammanträden som
väl uppfyller syftet. Vidare föreslås att Politikerpaket ska finnas i kommunens
webshop. Kostnader redovisas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna innehållet till Politikerpaket för papperslösa sammanträde.
Politikerpaketet kan endast beställas genom kommunens webshop för ITutrusning samt av behörig beställare.
Arbetsutskottets förslag
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Dnr KS-2017-9

Dpl 901

Bred överenskommelse om samverkan på det arbetsmarknadspolitiska området
mellan Arbetsförmedlingen och Östhammars kommun
Handling F 1-3
Bakgrund
Arbetsförmedlingen lokalt och Östhammars kommun har tecknat en överenskommelse på det arbetsmarknadspolitiska området om samverkan på lokal och
regional nivå. Särskilt stort värde av gemensamma samverkanslösningar finns i
frågor som rör lokal och regional utveckling, kompetensförsörjning samt insatser
för nyanlända och för personer med särskilt behov av stöd för att komma i arbete.
Överenskommelse är ett underlag för tydlighet, planering och långsiktighet och
syftar till att stödja och vägleda utformningen av samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Östhammars kommun, i samråd med det lokala näringslivet.
Som utgångspunkt för samverkan enas Arbetsförmedlingen och Östhammars
kommun kring en gemensam målbild som bottnar i en lokal nuläges- och behovsbild.
Överenskommelsen undertecknas av kommundirektör och lokal arbetsförmedlingschef efter samråd med Styrgrupp arbetsmarknad och representanter för det
lokala näringslivet. Styrgrupp arbetsmarknad svarar för årlig översyn av överenskommelsen som revideras efter en treårsperiod utifrån rådande behov.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar föreliggande överenskommelse.
Arbetsutskottets förslag
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Dnr KS-2016-887

Dpl 993

Föreningen RSMH Vallonerna, verksamhetsbidrag 2017
Handling G 1-2
Föreningen RSMH Vallonerna ansöker om verksamhetsbidrag om 130 000 kronor och om bidrag till lokalhyra om 77 000 kronor för 2017.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar föreningen RSMH Vallonerna i Gimo anslag om
sammanlagt 143 000 kronor för verksamhetsåret 2017 fördelat på
•
•

91 000 kronor för driftkostnader, som ska belasta ansvarskod 114300
62 000 kronor för hyra inkl. el och värme, som ska belasta ansvarskod
142300

Arbetsutskottets förslag
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Dnr KS-2016-699

Dpl 045

Ansökan om borgensåtagande för banklån
Handling M, KSAU 2016-11-22
Handling H 1-3
Östhammars kommun har fått en ansökan om ett borgensåtagande från Öregrunds båtklubb i samband med en nybyggnation av maskinhall planerad att
byggas 2017-2018 i Öregrund.
För att Öregrunds båtklubb ska få bra finansieringsvillkor hos banken krävs att
kommunen står som borgen för lånefinansiering på max. 1,3 mnkr.
Arbetsutskottets beslut 2016-11-22
Ärendet utgår för fortsatt beredning.
_____
Kompletterande uppgifter till ansökan daterat 2016-11-28 och 2017-01-03 samt
lednings- och verksamhetsstöds skrivelse 2017-01-04 föreligger.
Förslag till beslut
•
•
•

Östhammars kommun står borgen för 1,3 mnkr för nybyggnation av maskinhall i Öregrund t.o.m. år 2023. Borgensåtagandet minskar i takt med
att huvudfordran amorteras.
Nytt beslut om borgensåtagande sker se3nast verksamhetsår 2022.
Vid längre borgensåtagande än 6 år begärs en realsäkerhet i form av
pantbrev i fast egendom.

Arbetsutskottets förslag
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Dnr KS-2016-233

Dpl 005

Försäljning av stadsnätet
Kommundirektör Peter Nyberg föredrar ärendet. Samordnare Jan Rydberg medverkar.
Informeras om budgivare, olika inställning till ägande, om erbjudanden, överlåtelse och tidsaspekter.
Arbetsutskottets beslut 2016-11-22
Arbetsutskottet har tagit emot informationen.
Ny information i ärendet lämnas på kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-12-20.
_____
Kommundirektör Peter Nyberg föredrar ärendet. Tre aktörer finns. Kompletteringar från två aktörer har begärts. Underlag till beslut beräknas finnas under
mitten av januari 2017.
Arbetsutskottets beslut 2016-12-20
Arbetsutskottet har tagit del av informationen.
Ny information i ärendet lämnas på kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-01-17.
_____
Arbetsutskottets förslag
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Dnr KS-2017-35
Dnr BUN-2016-107

Dpl 308
Dpl 308

Taxa för uthyrning av skolans lokaler 2017
Handling I
Kommunfullmäktige har delegerat till barn- och utbildningsnämnden att årligen
fastställa taxor vid uthyrning av skolans lokaler, och att taxorna revideras med
samma uppräkning som barn- och utbildningsnämndens lokaler i samband med
fastställande av nämndens årliga budgetram.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-12-15
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bestämmelser och avgifter vid uthyrning av skol- och barnomsorgslokaler för 2017 fastställs i enlighet med förslag
daterat 2016-12-15.
_____
Arbetsutskottets förslag
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Dnr KS-2017-34
Dnr BUN-2016-032

Dpl 041
Dpl 041

Årsbudget 2017. Skrivelse avseende extra kostnader för barnomsorgen
Handling J
Barn- och utbildningsnämnden gav 2016-11-24 barn- och utbildningschefen i
uppdrag att utforma en skrivelse till kommunstyrelsen avseende de extra kostnader för barnomsorgen i Östhammars kommun.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2016-12-15
Barn- och utbildningsnämnden antar skrivelsen och överlämnar densamma till
kommunstyrelsen.
_____
Arbetsutskottets förslag
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Dnr KS-2016-877

Dpl 007

Revisionsrapport, Styrning, ledning och beslutsprocessen avseende viktigare
kommunfullmäktigebeslut, yttrande
Handling K 1-2
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av styrningen, ledningen och beslutsprocessen avseende viktigare kommunfullmäktigebeslut. Granskningen ingår i revisionsplanen för år 2016.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen har ett tillförlitligt system för verkställighet av beslut från kommunfullmäktige. Revisorernas bedömning är att det finns rutiner för hantering av ärenden från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.
Utifrån genomförd granskning som omfattar analys av utvalda beslut, intervjuer
samt dokumentationsstudier ser revisorerna några utvecklingsområden.
Revisorerna rekommenderar att:
• En dokumenterad rutin för hur ett ärende bereds i ärendehanteringssystemet tas fram
• Internkontrollplanen kompletteras med hur den ska följas upp och när
uppföljning ska ske
• Man inför krav på återrapporteringstid avseende ärenden/uppdrag för
kommunfullmäktige
Yttrande över rapporten ska vara revisionen tillhanda senast den 28 februari
2017.
Förslag till beslut
Revisionsrapporten besvaras i enlighet med yttrande från kommunledningskontoret daterad 2016-12-28.
Arbetsutskottets förslag
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Dnr KS-2017-2

Dpl 003

Kommunikationspolicy för Östhammars kommun
Handling A, KSAU 2017-01-10
Handling L
Marknads- och kommunikationsenheten har tagit fram ett förslag till en ny
kommunikationspolicy för Östhammars kommun. Denna policy anger ett antal
huvudregler och riktlinjer för all information och kommunikation som kommunen gör. Dokumentet ersätter Policyn för informationsverksamheten med dnr
2007KS235.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att remittera reviderad kommunikationspolicy till
samtliga förvaltningar.
Eventuella synpunkter på policyn ska skickas till
kommunstyrelsen@osthammar.se senast 2017-02-10.
Kommunikationschef Lucia Bender föredrar ärendet.
Arbetsutskottets beslut 2017-01-10
Ärendet lämnas för fortsatt beredning, utifrån förda diskussioner.
Kommunikationspolicyn lämnas till kommunfullmäktige 2017-04-25 för
antagande.
_____
Ny version av kommunikationspolicy föreligger.
Arbetsutskottets förslag
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Dnr

Ny IT-organisation, information
Kommundirektör Peter Nyberg informerar i ärendet.
Arbetsutskottets beslut

Dpl
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Sid

2017-01-12

23 (24)

Dnr KS-2017-46

Dpl 901

Gemensam överförmyndarnämnd i Uppsala län, antagande
Handling M 1-4
Heby, Håbo, Knivsta, Tierps, Uppsala, Älvkarleby samt Östhammar har överenskommit att samverka i en gemensam nämnd för överförmyndarfrågor. Enköpings kommun har hemställt om att få ingå i den gemensamma nämnden.
Förslag till reglemente, förslag om en ny överenskommelse om samverkan samt
förslag till avtal mellan den nuvarande gemensamma överförmyndarnämnden i
Uppsala län och Enköpings kommun om samverkan om en gemensam överförmyndarförvaltning för tiden 2017-05-01 – 2018-12-31 föreligger.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Att under förutsättning av motsvarande beslut i berörda kommuner,
1. Bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Enköping, Heby, Håbo,
Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammars kommuner, med
Uppsala kommun som värdkommun, från och med den 1 januari 2019,
2. Anta bifogat förslag till reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden,
3. Anta bifogat förslag till avtal om samverkan,
4. Överförmyndarnämnden i Uppsala län samt Enköpings kommun, för tiden 1 maj 2017 – 31 december 2108, samverkar om en gemensam överförmyndarförvaltning, samt
5. Godkänna avtal om samverkan om en gemensam överförmyndarförvaltning
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24 (24)

Dnr KS-2017-32

Dpl 007

Uppsala kommunrevision, granskning av överförmyndarnämnden, anmälningsärende
Handling N
Kommunrevisionen i Uppsala har gett KPMG i uppdrag att genomföra en
granskning av överförmyndarens verksamhet.
Skrivelse 2016-12-19 samt granskningsrapport föreligger.
Arbetsutskottets beslut

NACKA TINGSRÄTT

Mark- och miljödomstolen

UNDERRÄTTELSE
2016-11-23

Handling B, KSAU 2017-01-10
Aktbilaga
444
1 av 2

Mål nr
M 1333-11

Avdelning 4

Anges vid kontakt med domstolen

Östhammars kommun,
Kommunstyrelsen
Box 66
742 21 Östahammar
Svensk Kärnbränslehantering AB
angående tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av
använt kärnbränsle och kärnavfall
___________________________________________________________________
Frågor om samband mellan ansökningar och behov av samordnad prövning avseende
verksamhet i Forsmark
Ni får tillfälle att yttra er enligt följande.
Följande handlingar bifogas: aktbilaga 434, 437, 438 och 439.
Bakgrund
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har i detta mål, M 1333-11, ansökt om tillstånd
till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och
kärnavfall, inklusive Kärnbränsleförvaret, i Forsmark, Östhammars kommun. SKB har i
mål M 7062-14 ansökt om tillstånd till utökad verksamhet vid anläggning för slutförvaring
av låg- och medelaktivt avfall (SFR) i Forsmark. SKB har vidare i mål M 6009-16 ansökt
om tillstånd till bl.a. hamnverksamhet i Forsmarks hamn. Domstolen handlägger även mål
M 4617-13, som rör överklagande av Länsstyrelsen i Uppsala läns beslut den 18 juni 2013
om dispens enligt artskyddsförordningen för åtgärder i samband med byggande av
slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.
Domstolen har den 2 november 2016 hållit muntlig förberedelse med SKB och Strålsäkerhetsmyndigheten.
Frågor
I mark- och miljödomstolen uppkommer frågor om det finns samband mellan SKB:s
ansökningar i mål M 1333-11, M 4617-13, M 7062-14 och M 6009-16 och om det finns
behov av samordnad prövning av två eller flera av ansökningarna.
1. Samband mellan SKB:s ansökningar.
a. Finns det geografiska, miljömässiga och tekniska samband mellan
ansökningarna? Om så är fallet, finns det samband i följande avseenden eller i
några andra avseenden?
Dok.Id 478527
Postadress
Box 1104
131 26 Nacka strand
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Augustendalsvägen
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i. Hamnverksamhet, landtransporter, sjötransporter och hantering av
bergmassor.
ii. Natura 2000-områdena Forsmarksbruk, Kallriga respektive SkatenRångsen. SKB har reservationsvis framställt yrkanden om tillstånd för
Natura 2000-områdena i M 1333-11, M 7062-14 och M 6009-14.
iii. Miljökvalitetsnormer för närbelägna vattenförekomster.
iv. Artskydd.
v. De kärntekniska anläggningarna för Kärnbränsleförvaret och SFR, t.ex.
avseende grundvattenbortledning och risk för påverkan på omgivningen
vid eventuellt utsläpp av radioaktiva ämnen.
b. Hur ska så kallad följdverksamhet enligt 16 kap. 7 § miljöbalken avgränsas,
t.ex. när det gäller landtransporter och sjötransporter? Hur ska följdverksamhet
prövas i mål M 1333-11, M 7062-14 och M 6009-14?
2. Behov av samordnad prövning och eventuell gemensam huvudförhandling.
a. Finns det behov av samordnad prövning av två eller flera av ansökningarna?
b. Hur kan en samordnad prövning göras? Finns det skäl att hålla en gemensam
huvudförhandling i de fyra målen?
c. Vilka processekonomiska fördelar och nackdelar finns det med en samordnad
prövning och en eventuell gemensam huvudförhandling i de fyra målen?
d. En fråga som uppkommer rör prövningen av tillstånd till utökad lagringskapacitet i Clab från 8 000 ton till 11 000 ton använt kärnbränsle. SKB har
uppgett att ett yrkande om att pröva en utökad lagring i Clab fristående från
Clink skulle innebära flera års förlängning av den prövningen (se s. 2–3 i
aktbilaga 437).
i. Hur kan en eventuell samordnad prövning av mål M 1333-11 och
M 7062-14 påverka prövningen av tillstånd till utökad lagring i Clab?
ii. Vilka alternativ finns det för prövningen av tillstånd till utökad lagring i
Clab?
iii. Vilka processekonomiska fördelar och nackdelar finns det med
eventuella alternativ?
Domstolen upplyser om följande. Om det ska hållas en gemensam huvudförhandling i
de fyra målen, bör denna planeras på lämpligt sätt utifrån behoven i respektive mål. Det
innebär bl.a. att vissa uppehåll kan behövas under huvudförhandlingen så att domstolen
och parterna kan förbereda sig tillräckligt inför respektive del av prövningen.
Ett yttrande ska vara skriftligt och ha kommit in till mark- och miljödomstolen senast den
14 februari 2017. Anstånd kan inte påräknas. I yttrandet ska domstolens målnummer M
1333-11 anges.
Om ni har frågor i målet kan ni få upplysningar av någon av nedanstående.
Ann-Britt Storhannus
Telefon 08-561 656 43
Juristdomare: Anders Lillienau, tel. 08-561 657 20
Tekniskt råd: Jan-Olof Arvidsson, tel. 08-561 657 10
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muntlig förberedelse i
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Aktbilaga 434
Mål nr
M 1333-11

Sid 1 (7)

Tid: 12.30–14.45
Paus: 14.00–14.30
RÄTTEN
Rådmannen Anders Lillienau (ordförande) och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson
PROTOKOLLFÖRARE
Beredningsjuristen Linda Bellucci Feijen
SÖKANDE
Svensk Kärnbränslehantering AB, 556175-2014, Box 250, 101 24 Stockholm
närvarande genom ombud och Helene Åhsberg, Mikael Gomtier, Saida Laranchi
Engström, Anders Ingman, Börje Torstenfelt och Martin Sjölund
Ombud: Advokat Per Molander, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Box 1711,
111 87 Stockholm, närvarande
ÖVRIGA NÄRVARANDE
1. Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm
närvarande genom Ulf Yngvesson, Ansi Gerhardsson, Johanna Alterman, Annika
Bratt, Tomas Löfgren och Patrik Borg
2. Rådmannen Monica Daoson
SAKEN
tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt
kärnbränsle och kärnavfall
_____________________
Muntlig förberedelse hålls gemensamt för mål M 1333-11 och M 7062-14. Vid
sammanträdet behandlas även frågor som rör mål M 4617-13 och M 6009-16.
Den muntliga förberedelsen följer i huvudsak följande förhandlingsordning.
1. Närvarande antecknas.
2. Ev. synpunkter på förhandlingsordningen.
3. Rätten redogör för syftet med sammanträdet.
4. Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) redogör kort för
a. miljömässiga, tekniska och eventuella andra samband mellan ansökningarna i
Dok.Id 475889
Postadress
Box 1104
131 26 Nacka strand

Besöksadress
Augustendalsvägen
20
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Sid 2
M 1333-11

mål M 1333-11 (Kärnbränsleförvarsmålet), M 4617-13 (dispensmålet),
M 7062-14 (SFR-målet) och M 6009-16 (hamnmålet)
b. planeringen hittills av aktuella prövningar enligt miljöbalken och lagen om
kärnteknisk verksamhet (1984:3), KTL.
5. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ges tillfälle att redogöra kort enligt punkterna 4 a
och b.
6. Behov av samordnad prövning och målens fortsatta handläggning.
a. Domstolen behöver gå igenom ansökan i hamnmålet och ser svårigheter med att
överblicka processen i samtliga mål innan ansökningarna i SFR-målet och
hamnmålet i vart fall kungjorts och motparter lämnat synpunkter. Domstolen
överväger att upphäva beslutet om vilandeförklaring av dispensmålet. Frågan om
samordnad prövning behöver hanteras. Frågan är därför om det finns förutsättningar
att nu närmare planera för huvudförhandling mars–april 2017 i
Kärnbränsleförvarsmålet.
b. Vilka processekonomiska fördelar och nackdelar har följande alternativ?
i. En samordnad prövning av de fyra målen, med en gemensam
huvudförhandling som planeras på lämpligt sätt utifrån behoven i respektive
mål.
ii. Först en samordnad prövning av Kärnbränsleförvarsmålet, dispensmålet och
hamnmålet, med en huvudförhandling där SKB redovisar relevant underlag från
hamnmålet och SFR-målet (främst hamnrelaterad verksamhet), vilket leder till
ett

yttrande till regeringen. Därefter huvudförhandling i SFR-målet.

(Alternativt behandlas även dispensmålet senare, om det fortsatt är
vilandeförklarat.)
iii. Något annat alternativ?
iv. Möjliga konsekvenser av respektive alternativ.
c. SKB och Strålsäkerhetsmyndigheten ges tillfälle att lämna synpunkter på behovet
av samordnad prövning och målens fortsatta handläggning.
7. Övriga frågor.
8. Avslutning.
_______________
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Rätten presenteras. Parterna antecknas. Det antecknas att varken SKB eller SSM har
några synpunkter på förhandlingsordningen.
Ordföranden redogör kortfattat för bakgrunden i målen och syftet med sammanträdet.
SKB ger in och delar ut presentationsmaterial, aktbil. 435.
SKB redogör kort för sambanden mellan ansökningarna i målen samt planeringen
hittills av aktuella prövningar i huvudsak i enlighet med aktbil. 435, med följande
tillägg.
Kärnbränsleförvaret fordrar helt andra säkerhetsprinciper och helt annan prövning än
SFR. Kärnbränsleförvaret och SFR är två separata projekt som inte är beroende av
varandra. Geografiskt är det1 kilometer mellan verksamheterna. Hamnmålet omfattar
en självständig hamnverksamhet men hamnverksamheten utgör även följdverksamhet
till Kärnbränsleförvaret och SFR.
Bullerkällor från hamnverksamheten kan samverka med bullerkällor från SFR men
inte med Kärnbränsleförvaret.
SSM inleder med att påminna om myndighetens uppdrag och kompetens, dvs. att
granska SKB:s ansökningar enligt KTL, och anför bl.a. följande.
SSM:s arbete är, om man ser till domstolens fyra mål, begränsat till Kärnbränsleförvaret och SFR. Vissa delar av prövningarna enligt miljöbalken och KTL har
koordinerats, vilket de ser positivt på. SSM är en liten myndighet med begränsat antal
anställda. Granskning av ansökningarna görs på samma enhet och till stor del av
samma personer. De har tidplaner för båda ansökningarna. När det gäller Kärnbränsleförvaret följer den domstolens tidplan och de utgår från att huvudförhandling hålls i
mars–april 2017. Ett yttrande i sak är tänkt att lämnas till regeringen sommaren 2017.
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Tidplanen för SFR är tajt och osäker. De har begärt in kompletterande uppgifter från
SKB. Under förutsättning att SKB lämnar in de begärda kompletteringarna kommer ett
yttrande i sakfrågan att lämnas till domstolen till sommaren. Huvudförhandling är
planerad till någon gång hösten 2017 och därefter planeras ett yttrande till regeringen
vid årsskiftet 2017/18.
SKB redogör för om det finns behov av en samordnad prövning och målens fortsatta
handläggning m.m. i huvudsak i enlighet med inlämnat presentationsmaterial, se
aktbil. 435, med följande tillägg.
SKB utgår från att det är handläggningen fram till att domstolen lämnar sitt yttrande
till regeringen som behandlas vid sammanträdet. Efter att regeringen beslutat om
tillåtlighet kan många scenarion bli aktuella och då kan det eventuellt vara lämpligt att
målen handläggs gemensamt.
SSM uppger följande om en samordnad prövning.
De ser inga uppenbara processekonomiska fördelar med samordning av målen. Det
finns en uppenbar risk att Kärnbränsleförvarsmålet försenas, vilket kan bli
problematiskt. En del i den ansökan rör en utökad kapacitet för mellanlagring i
Oskarshamn (Clab). Eftersom kapacitetsgränsen kommer att vara nådd 2023 är det
viktigt att frågan hanteras och en eventuell försening i Kärnbränsleförvarsmålet skulle
kunna innebära en strålsäkerhetsrisk.
Vidare skulle en sammanläggning av målen innebära problem och utmaningar för
deras arbete eftersom samma personer arbetar med båda målen. Det skulle kunna leda
till att deras prövningar försenas.
Vid kontakt med handläggare på den juridiska enheten vid Miljö- och energidepartementet har denne uppgett att de inte ser någon fördel med att lägga samman
målen och att de förväntar sig att få två separata yttranden.
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Rätten ställer frågor enligt följande: (1) Omfattar målen skilda verksamhetsområden
och vilka samband föreligger i så fall mellan verksamheterna, (2) krävs det någon
prövning enligt KTL avseende hamnverksamhet, (3) finns det någon möjlighet att lösa
frågan kring kapacitetsbegränsningen i Clab för det fall prövningen i Kärnbränsleförvarsmålet blir försenad, (4) har det någon betydelse för den planerade fortsatta
handläggningen av Kärnbränsleförvarsmålet att SFR-målet och hamnmålet inte är
kungjorda än?
Med utgångspunkt att målen inte skulle komma att prövas samordnat ställer rätten
frågor enligt följande: (5) Hur kan det säkerställas att man uppfyller de krav på en
samlad bedömning som krävs i praxis vid prövning enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken
(Natura 2000), (6) vid hur många tillfällen kan domstolen komma att pröva frågor om
hamnverksamhet, transporter och åtföljande störningar avseende buller och kväveutsläpp och vid hur många tillfällen skulle motparter få lämna synpunkter i dessa
frågor?
SKB svarar i huvudsak följande på frågorna.
1. Det rör sig om separata verksamhetsområden, bild 2 i presentationsmaterialet
beskriver väl förhållandena. Mellan anläggningarna för Kärnbränsleförvaret och SFR
är det ett avstånd på 1 kilometer. SFR avgränsas från hamnen genom staket.
2. Nej. Tillstånd till transporterna enligt KTL finns i dag. Tillståndet förnyas vart tredje
år med hänsyn till de då aktuella transporterna.
SSM tillägger följande. Transporterna av kärnbränsle kräver tillstånd enligt KTL men
inte hamnen i sig. Befintligt tillståndet omfattar således själva transportsystemet som
sådant, dvs. behållarna som kärnbränslet transporteras i och övrigt säkerhetsåtgärder
kring transporterna.
SKB anför vidare följande.
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3. Prövningen i Kärnbränsleförvarsmålet omfattar även mellanlagringsverksamheten i
Oskarshamn. Befintligt tillstånd omfattar lagring av 8 000 ton kärnbränsle. SKB har
yrkat att tillståndet utökas till att omfatta 11 000 ton kärnbränsle. Utrymme att lagra
kärnbränsle finns på platsen så det är således endast tillståndsmängden som behöver
utökas. Den utökade verksamheten kräver inte att regeringen prövar tillåtligheten
enligt miljöbalken men utökningen kan kräva regeringsprövning enligt KTL.
Även om frågan om ökad mellanlagring av kärnbränsle skulle särskiljas, skulle
prövningen försenas eftersom prövningen hos regeringen kan ta upp emot 1,5 år. SKB
påkallar för närvarande inte någon särskild prövning av frågan.
4. Nej. Det är en fördel om relevant del av hamnverksamheten behandlas vid huvudförhandling i Kärnbränsleförvarsmålet.
5. Prövningarna i vart och ett av målen ska kunna ske separat och varje mål kan stå på
egna ben. I varje mål om Kärnbränsleförvaret, SFR respektive hamnen redovisas dels
effekterna av den enskilda verksamheten, dels de kumulativa miljöeffekterna och
påverkan av att samtliga verksamheter bedrivs tillsammans. SKB:s ambition har varit
att ge in material för en belysning av den samlade påverkan.
För det fall det skulle krävas tillstånd avseende Natura 2000-områdena ser de inget
hinder att prövningar görs i var och ett av målen. Domstolen skulle kunna meddela
tillstånd i vart och ett av målen.
6. Det är svårt att uttala sig om hur många gånger domstolen skulle komma att pröva
frågorna. Det skulle kunna bli vid tre tillfällen och sedan ytterligare ett tillfälle efter
regeringens prövning. I varje mål ska det finnas underlag för att bedöma miljöpåverkan
av den enskilda verksamheten samt de kumulativa effekterna av samtliga verksamheter. Det ska således finnas underlag för att kunna bestämma villkor i varje mål. Det kan
leda till att domstolen behöver villkorsreglera buller vid flera tillfällen. När det gäller
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bullerfrågan finns det inget behov av koordinering mellan Kärnbränsleförvarsmålet
och hamnmålet. Däremot kan behov av koordinering föreligga mellan SFR-målet och
hamnmålet.
FORTSATT HANDLÄGGNING
Rätten meddelar följande. SKB och SSM ges tillfälle att yttra sig över protokollet
senast tre dagar efter att de fått del av protokollet.
Den muntliga förberedelsen förklaras avslutad.
Som ovan

Linda Bellucci Feijen

Prot. uppvisat/
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Befintliga och planerade verksamheter i Forsmark

Plats för
Kärnbränsleförvaret

Forsmarks
kärnkraftverk

Befintligt slutförvar för
kortlivat avfall (SFR)
samt plats för utbyggnad

2

Forsmarks
hamn

SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING

Handling B, KSAU 2017-01-10
3 av 28

Använt kärnbränsle - kärnavfall
• Använt kärnbränsle
 Högaktivt
 Långlivat
 Kräver mellanlagring, kylning och strålskärmning
 Definieras som kärnämne i KTL

• Kärnavfall som förvaras i SFR (slutförvar för kortlivat radioaktivt
avfall)
 Låg- eller medelaktivt
 Kortlivat
 Endast medelaktivt kräver strålskärmning (av enklare slag än
använt bränsle)

• Helt olika material som kräver helt olika slutförvarslösningar
SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING

3

Handling B, KSAU 2017-01-10
4 av 28

Slutförvaring av använt kärnbränsle
Använt kärnbränsle hanteras i SKB:s sammanhängande system
 I genomsnitt 30 års mellanlagring i vattenbassänger i Clab
 Säkerhetsprincip: Inneslutning
• Inkapsling i täta kopparkapslar som innesluter kärnbränslet i minst
100 000 år
 Förvarsdjup: 500 meter
 Slutförvaret byggs ut parallellt med att deponering sker

4
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Slutförvaring i SFR
• Avfallet levereras från kärnkraftverken i avfallskollin färdiga för
slutförvaring
• Säkerhetsprincip:
 Begränsad mängd radioaktivitet
 Fördröjning av uttransport av radionuklider

• Förvarsdjup: 50-150 meter
• Utbyggnaden anläggs i direkt anslutning till befintlig anläggning
och driften blir gemensam

5
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Kärnbränsleförvaret och SFR
Det finns cirka 10 gånger mer aktivitet i en kapsel än i hela SFR

6
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Samband mellan anläggningarna
• Inga tekniska eller geografiska samband mellan
Kärnbränsleförvaret och SFR

Kärnbränsleförvaret

SFR
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Forsmarks hamn
• Hamnen utnyttjas för närvarande för transporter till/från FKA
och till SFR
• Av SKB planerade tillkommande transporter
 kopparkapslar till Kärnbränsleförvaret
 bergmassor från utbyggnaden av SFR (ca fem år) och
Kärnbränsleförvaret (ca 50 år)
 eventuellt andra transporter till SKB:s
verksamheter

• Följdverksamhet till båda slutförvaren
men även till FKA:s verksamhet

8
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Artskyddsmålet

• Artskyddsmålet rör uteslutande frågor
om dispens i samband med anläggande
av Kärnbränsleförvaret
• Inga tekniska, geografiska eller
miljömässiga samband med SFR eller
Forsmarks hamn

9
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Miljömässiga samband Kärnbränsleförvaret - SFR

• Slutförvaren påverkar inte varandras
influensområde för grundvattenbortledning
• Samtidigt pågående bergarbeten och relaterade
effekter
 Utsläpp av kväve (sprängämnesrester) till vatten
 Borttransport av bergmassor

• Utökad hamnverksamhet möjliggör
borttransport av bergmassor med fartyg
 Bullerkällor från hamnverksamheten samverkar
inte med bullerkällor från Kärnbränsleförvaret

10

SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING

Handling B, KSAU 2017-01-10
11 av 28

Planering av prövningarna 1(2)
• Kärnbränsleförvaret, MB (M 1333-11): Bemötande och kompletterande
material (kväveutredning) ingiven 16 oktober. Förnyad remissrunda,
huvudförhandling våren 2017, därefter lämnar MMD yttrande till regeringen
(halvårsskiftet 2017)
• Kärnbränsleförvaret, KTL: SSM avvaktar huvudförhandling i MB-målet,
lämnar därefter yttrande till regeringen

• SFR, MB (M 7062-14): Yttrande om ytterligare kompletteringsönskemål
senast den 25 november. Anstånd troligt. Kungörelse sommaren 2017(?),
huvudförhandling 2018 (?), därefter lämnar MMD yttrande till regeringen
• SFR, KTL: Komplettering senast den 15 maj 2017, därefter kungörelse. Så
småningom lämnar SSM yttrande till regeringen
SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING
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Planering av prövningarna 2(2)

• Hamnverksamheten (M 6009-16): Ansökan ingiven 16 oktober.
Tillstånd behövs senast när tillstånd meddelas till Kärnbränsleförvaret
respektive SFR. Regeringens tillåtlighetsbeslut kan inväntas. Fördel om
relevant del av hamnverksamheten kan avhandlas (som
följdverksamhet) vid huvudförhandling i målen om Kärnbränsleförvaret
respektive SFR. Tillåtligheten av SFR kan komma att avgöras tidigare
än beträffande Kärnbränsleförvaret.
• Artskyddsmålet (M 4617-14): Målet vilande. Beslut behövs senast när
tillstånd meddelas till Kärnbränsleförvaret. Regeringens
tillåtlighetsbeslut kan inväntas. Fördel om artskyddsfrågor kan
avhandlas vid huvudförhandling i målet om Kärnbränsleförvaret. Senast
då bör handläggningen av målet ha återupptagits.
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Processekonomiska för- och nackdelar 1(5)
• Kärnbränsleförvaret (M 1333-11) och SFR (M 7062-14)
I båda målen redovisas miljökonsekvenserna av den sökta verksamheten
liksom kumulativa miljöeffekter av att den sökta verksamheten sammanfaller i
tiden med den andra verksamheten. Dessutom redovisas i båda målen
miljöeffekter av följdverksamhet i form av hamnverksamhet.
I båda målen finns reservationsvisa yrkanden om tillstånd enligt Natura 2000
och ett underlag för en bedömning av den samlade verksamhetens påverkan
på sådana områden.
Målet om Kärnbränsleförvaret (M 1333-11) inleddes redan 2011 och omfattar
även kärntekniska anläggningar i Oskarshamn.
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Processekonomiska för- och nackdelar 2(5)

• Kärnbränsleförvaret (M 1333-11) och SFR (M 7062-14) (forts)
Gemensam handläggning medför en mycket komplex prövning med ett
synnerligen omfattande och med tiden ålderstiget processmaterial.
Gemensam handläggning medför att MB-prövningen av Kärnbränsleförvaret
försenas minst ett år.
I båda målen har prövningen fått en ändamålsenlig avgränsning. Gemensam
handläggning av målen ger inga processekonomiska fördelar men innehåller
processekonomiska och verksamhetsrelaterade nackdelar.
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Processekonomiska för- och nackdelar 3(5)

• Hamnverksamheten (M 6009-16)
Självständig miljöfarlig verksamhet men följdverksamhet till
Kärnbränsleförvaret och SFR.
I målet redovisas miljöeffekterna av den sökta verksamheten liksom de
kumulativa miljöeffekterna av att hamnverksamheten bedrivs i
geografisk närhet till SFR.
I målet finns reservationsvist yrkande om tillstånd enligt Natura 2000
och ett underlag för en bedömning av den samlade verksamhetens
påverkan på sådana områden.
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Processekonomiska för- och nackdelar 4(5)

• Hamnverksamheten (M 6009-16) (forts)
Gemensam handläggning nu av målet om hamnverksamhet med målet
om SFR (M 7062-14) innebär processekonomiska nackdelar för
prövningen av Kärnbränsleförvaret.
Gemensam handläggning nu av målet om hamnverksamhet med målet
om Kärnbränsleförvaret (M 1333-11) är möjlig. Den gemensamma
handläggningen bör dock upphöra efter huvudförhandling i målet om
Kärnbränsleförvaret. Annars processekonomiska nackdelar för
prövningen av SFR.
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Processekonomiska för- och nackdelar 5(5)

• Artskyddsmålet (M 4617-14)
Samband enbart med målet om Kärnbränsleförvaret (M 1333-11)
Processekonomisk fördel att återuppta handläggningen före huvudförhandling
i målet om Kärnbränsleförvaret.
Gemensam handläggning med målet om Kärnbränsleförvaret ger
processekonomiska fördelar.
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Natura 2000-frågorna - regelverket
Grad av påverkan på livsmiljöer
som skyddas genom Natura 2000
”Skada” eller ”Artens bevarande i
området försvåras” - Regeringens
tillåtelse krävs innan tillstånd kan
meddelas, särskilda rekvisit

Kärnbränsleförvaret

”Betydande sätt påverka” Tillstånd krävs, vissa rekvisit
Påverkan från den sökta SKBverksamheten
Påverkan från SKB:s övriga
verksamheter som är föremål
för prövning

Verksamhet 1

SFR

Verksamhet 2
Verksamhet 3

Påverkan från diffusa, icke
SKB-relaterade källor

Diffusa källor

19
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Natura 2000

• Prövningen 1(10)
Prövningen innehåller två kritiska nivåer; ”betydande påverkan” respektive
”skada”
Om det på vetenskapliga grunder bedöms möjligt att den sökta verksamheten
kan medföra betydande påverkan krävs tillstånd enligt Natura 2000-reglerna.
Rekvisiten för tillstånd är att den sökta verksamheten inte
 a) kan skada de livsmiljöer som avses skyddas, och
 b) medför att de arter som avses skyddas utsätts för en störning som på ett
betydande sätt kan försvåra bevarandet i området av arterna.
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Natura 2000

• Prövningen 2(10)
Om rekvisiten för tillstånd inte är uppfyllda kan tillstånd ändå meddelas, om
regeringen först lämnar tillåtelse, varvid gäller vissa särskilda rekvisit enligt 7
kap. 29 § miljöbalken.

NJA 2013 s.613 (Bunge) p 13: Av unionsrätten följer att tillståndsprövning
enligt Natura 2000 ska avse en fullständig, exakt och slutlig bedömning, där
den sökta verksamhetens alla aspekter och dess återverkningar på det
skyddade området prövas samlat.
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Natura 2000

• Prövningen 3(10)
Tillstånd får lämnas endast om den sökta verksamheten ”… ensam eller
tillsammans med andra pågående eller planerade verksamheter inte … ”
(7 kap. 28b § miljöbalken)
Vid prövningen ska alltså påverkan från den sökta verksamheten läggas
”överst”.
Det innebär att prövningen av den sökta verksamhetens påverkan på Natura
2000 ska ske med beaktande av den samlade påverkan på Natura 2000,
oavsett om målen handläggs gemensamt eller inte.
Eftersom SKB ansöker om tillstånd till tre separata verksamheter ska Natura
2000-prövningen ske separat i varje mål. Det är inte fråga om samma
prövning, eftersom prövningen avser olika typer av påverkan från olika typer
av verksamheter.
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Natura 2000

• Prövningen 4(10)
I målen om Kärnbränsleförvaret (M 1333-11) och SFR (M 7062-14) ska
tillåtligheten av den sökta verksamheten avgöras av regeringen enligt 17 kap.
MB
Om regeringen beslutar att sökt verksamhet är tillåtlig återgår målet till MMD
som utfärdar tillstånd med villkor.
NJA 2013 s. 613 (Bunge) p17: För att tillåtlighetsdomar ska fylla sin funktion i
den miljörättsliga processordningen måste utgångspunkten vara att en sådan
dom har rättskraft i den meningen att den ska läggas till grund för den
fortsatta prövningen av tillståndsansökan.
NJA 2013 s 613 (Bunge) p18: Rättskraften sträcker sig dock inte längre än
sådant som prövats i tillåtlighetsdomen.
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Natura 2000

• Prövningen 5(10)
 NJA 2013 s 613 (Bunge) p 20. För rättskraft i Natura 2000-fråga krävs alltså
att det gjorts en fullständig, exakt och slutlig bedömning i samlad form. I
tillåtlighetsdomar torde detta mera sällan vara fallet eftersom det närmare
innehållet i tillståndet och villkoren återstår att fastställa. Därmed ska den
samlade bedömningen göras vid den efterföljande tillståndsprövningen.
NJA 2013 s 613 (Bunge) p 16. Den möjlighet som domstol har att meddela en
särskild dom om tillåtlighet kan jämföras med den tillåtlighetsprövning som
regeringen i vissa fall gör enligt 17 kap. MB. När regeringen tillåtit en
verksamhet är den frågan avgjord och ska inte ingå i den efterföljande
prövningen av tillståndet.
För att regeringens tillåtlighetsbeslut ska vara bindande för domstolen även
vad avser Natura 2000-frågan krävs alltså att regeringens prövning uppfyllt de
unionsrättsliga kraven (fullständig, exakt och slutlig bedömning i samlad
form).
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Natura 2000

• Prövningen 6(10)
SKB har ambitionen att det i vart och ett av målen ska finnas ett underlag
som möjliggör en fullständig, exakt och slutlig bedömning i samlad form av
den i respektive mål sökta verksamhetens påverkan på berörda Natura 2000områden.
I målen om Kärnbränsleförvaret (M 1333-11) och SFR (M 7062-14) bör
underlaget göra det möjligt för regeringen att göra en sådan prövning i
samband med tillåtlighetsprövningen enligt 17 kap.
SKB önskar att MMD i sina yttranden till regeringen i dessa mål särskilt
uttalar sig rörande påverkan på Natura 2000-områden och, vid behov,
förutsättningar för sådana tillstånd.
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Natura 2000

• Prövningen 7(10)
SKB önskar alltså att MMD i sina yttranden till regeringen i målen om
Kärnbränsleförvaret (M 1333-11) och SFR (M 7062-14) särskilt belyser
följande frågeställningar:
a) Är det på vetenskapliga grunder möjligt att den sökta verksamheten, ensam eller i
förening med andra pågående eller planerade verksamheter, kommer att på ett
betydande sätt påverka miljön i berört Natura 2000-område?
b) Om fråga a) besvaras nekande behövs inte ytterligare bedömning enligt Natura
2000-reglerna.
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Natura 2000

• Prövningen 8(10)
Frågeställningar att belysas i MMD:s yttrande till regeringen (forts):
c) Om fråga a) besvaras jakande, kommer (på samma vetenskapliga grunder) den
sökta verksamheten, ensam eller i förening med andra pågående eller planerade
verksamheter, (i) skada de livsmiljöer i Natura 2000-området som avses att
skyddas, eller (ii) medföra att de arter som avses att skyddas utsätts för en störning
som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet av arten i Natura 2000området?
d) Om fråga c) besvaras nekande, bör det meddelas något särskilt villkor för ett
Natura 2000-tillstånd?
e) Om fråga c) besvaras jakande, uppfylls de särskilda rekvisit som krävs för
regeringens tillåtelse enligt 7 kap. 29 § miljöbalken?
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Natura 2000

• Prövningen 9(10)
 Ett eventuellt tillstånd enligt Natura 2000 bör meddelas av MMD efter det att
regeringen avgjort tillåtlighetsfrågan. Punkterna ovan syftar endast till att
klargöra att MMD vid sin tillståndsprövning ska anses bunden av
regeringens bedömning i Natura 2000-frågan, liksom i övriga
tillåtlighetsfrågor.
 SKB vill framhålla att SKB anser att prövningsunderlaget visar att ingen av
de sökta verksamheterna, ensam eller i förening med andra pågående eller
planerade verksamheter, kan antas på ett betydande sätt påverka miljön i
något av de berörda Natura 2000-områdena.
 Yrkandena om tillstånd enligt Natura 2000 har därför framställts endast
reservationsvis i syfte att skapa ett fullständig prövningsunderlag.
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Natura 2000

• Prövningen 10(10)
I målet om hamnverksamhet (M 6009-16), som utgör följdverksamhet till
Kärnbränsleförvaret och SFR, bör MMD:s prövning enligt Natura 2000 ske
efter det att regeringen avgjort tillåtligheten avseende Kärnbränsleförvaret
respektive SFR.
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Från:
Till:
Kopia:
Ärende:
Datum:

Yngvesson, Ulf
Avdelning 3, Mark- och miljödomstolen - TNA; Avdelning 4, Mark- och miljödomstolen - TNA
Gerhardsson, Ansi
SV: Protokoll i M 7062-14, ab 66, och i M-1333-11, ab 434
den 15 november 2016 14:27:02

Hej

NACKA TINGSRÄTT
Avdelning 4
INKOM: 2016-11-15
MÅLNR: M 1333-11
AKTBIL: 439

Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit del av protokollen och har endast nedanstående synpunkt
om beskrivningen av tidsplanen för SFR. Eftersom den bygger på delvis ny information så kan vi
inte avgöra om den ska tas in i protokollen eller antecknas i annan ordning.

Efter mötet har SSM uppdaterat tidsplanerna för beredningen av ansökan enligt kärntekniklagen
med hänsyn till nyligen tillkommen information om SKB:s tidsplaner för inlämning av
kompletterande information. SKB avser att lämna in kompletteringar till SSM den 15 maj 2017,
vilket är senare än SSM tidigare har utgått ifrån. I och med detta förskjuts tidsplanen och SSM
utgår nu ifrån att kungörelsen av ansökningarna enligt miljöbalken och kärntekniklagen kan ske
först i slutet av augusti 2017. SSM planerar att kunna yttra sig i sak om ansökan till domstolen i
december 2017.
Hälsningar

Ulf Yngvesson
Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority
Chefsjurist
Chief Legal Officer
Utveclingsavdelningen
Development Department
SE-171 16 Stockholm
Solna strandväg 96
Tel: + 46 8 799 43 41
Mob: + 46 76 842 27 00
Fax: + 46 8 799 40 10
Web: www.stralsakerhetsmyndigheten.se
Prenumerera på myndighetens nyheter:
www.stralsakerhetsmyndigheten.se/prenumeration
Subscribe to news from the Authority:
www.stralsakerhetsmyndigheten.se/subscribe

Från: Avdelning 3, Mark- och miljödomstolen - TNA [mailto:mmd.nacka.avdelning3@dom.se]
Skickat: den 11 november 2016 10:23
Till: Naturvårdsverket Registrator <registrator@naturvardsverket.se>; Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap <registrator@msb.se>; Länsstyrelsen i Uppsala län
<uppsala@lansstyrelsen.se>; Kammarkollegiet <registratur@kammarkollegiet.se>; Havs- och
vattenmyndigheten <havochvatten@havochvatten.se>; Östhammar kommun
<kommunen@osthammar.se>; SGU: Sveriges Geologiska Undersökning <sgu@sgu.se>; SMHI
<smhi@smhi.se>; Yngvesson, Ulf <Ulf.Yngvesson@ssm.se>; jonas@ekolagen.se;
marianne.kahn@telia.com; Milkas <info@milkas.se>;
karnavfallsradet@environment.ministry.se; pmo@msa.se; 'fte@msa.se' <fte@msa.se>; Martina
Törnvall (martina.tornvall@msa.se) <martina.tornvall@msa.se>
Ämne: Protokoll i M 7062-14, ab 66 översändes för kännedom
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Med vänlig hälsning
Anna Liljeros
Domstolshandläggare, Mark- och miljödomstolen, avdelning 3, Nacka tingsrätt
08-561 656 37 • anna.liljeros@dom.se • Postadress: Box 1104, 131 26 Nacka strand • Besöksadress: Augustendalsvägen 20 • Fax:
08-561 657 99 • www.nackatingsratt.domstol.se
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Handläggare: Per Hedfors, vik. översiktsplanerare
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Projektplan
2016 antogs en ny kommuntäckande översiktsplan (ÖP) för Östhammars kommun. Där
prioriteras bland annat en geografisk fördjupning av översiktplanen (FÖP) för Alunda som
sedan följs av andra geografiska och tematiska fördjupningar. Det primära syftet med en
fördjupning för en tätort är att underlätta arbetet i framtida planprocesser och som stöd vid
samordningen av detaljplaner. Denna projektplan beskriver förutsättningarna och
organisationen av fördjupningsarbetet och projektplanen utgör det officiella startskottet vid
ett antagande i Kommunstyrelsen (KS).
Östhammars kommun har formulerat övergripande mål för verksamheten och utvecklar
även tillväxt- och hållbarhetsstrategier. Denna projektplan tar stöd i fler av dessa och
fördjupningen för Alunda ska bidra till:
• goda förutsättningar för barn och unga att möta framtidens utmaningar
(Kommunfullmäktige: KF 1),
• goda förutsättningar för en stöd- och omsorgsverksamhet som utgår från individens
behov och värdighet (KF 2),
• ett gott företagsklimat (KF 5),
• en attraktiv kommun där befolkningen trivs och kontinuerligt ökar (KF 6),
• en minskad miljöpåverkan (KF 7),
• en god ekonomi på både kort och lång sikt (KF 8),
• medborgarnas upplevelse av delaktighet (KF 4).
Med dessa mål som utgångspunkt beskrivs fem inriktningsmål i nya ÖP för att stödja den
strategiska planeringen:
• flexibla kommunikationer,
• mångfald av värden,
• miljösmart,
• tillväxt med välfärd för alla, och
• livskraftigt lokalt näringsliv1.
Det mest kontroversiella av målen för detta program är en minskad miljöpåverkan. En
fördjupning för en växande tätort kan inte leda till en minskad miljöpåverkan på ett lokalt
plan eftersom mark kommer att exploateras. Målet får vi lov att ställa mot en fortsatt tillväxt som sker antingen med eller utan en strategisk planering. Med strategiska övervägan1

ÖP 2016, sid 9, www.osthammar.se/OP2016
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den kan strukturella förändringar anpassas till den befintliga miljön. Därmed når vi en
mindre miljöpåverkan i jämförelse med en planlös utveckling där steg för steg tas utan
samordning. Fördjupningen hanterar därför vägval i en fortlöpande process där våra
gemensamma ansträngningar kan begränsa miljöpåverkan. Dessa frågor bevakas i fördjupningsarbetet genom en lagstadgad miljökonsekvensbedömning.
ALUNDA VÄXER

Östhammars kommun utvecklar en tillväxtstrategi2 som ska omsättas i handling exempelvis genom konkretiseringar i fysisk planering. Tillväxtstrategin förhåller sig bland annat
till arbetet med Regional utvecklingsstrategi3. Syftet med den fysiska planeringen i detta
sammanhang är att stötta en hållbar tillväxt och därför startar fördjupningsarbetet med att
föra dialog på det lokala planet om en ändamålsenlig utformning av landskap, bebyggelse,
infrastruktur, gröna stråk mm. En fördjupad översiktplan är därför ett viktigt steg på vägen
från policy till genomförande. Berörda parter involveras på ett demokratiskt sätt och med
hjälp av framtidsbilder (scenarier) diskuteras tätortens bebyggelseutveckling. Arbetet leder
till anvisningar för framtida mark- och vattenanvändning. I centrum står samverkan som
process så att berörda parter så som kommun, näringsliv, föreningsliv, allmänhet, olika
nämnder och förvaltningar tillsammans fortsätter sträva i samma riktning. Politiken kan på
detta sätt använda den fysiska planeringen som ett självklart verktyg för att omsätta strategier för tillväxt i handling. I arbetet med fördjupningen finns krav på effektivitet bland
annat därför att flera andra delar av ÖP står på tur för närmare planering.
TILLVÄXTEN TAR MARK

Tillväxttanken måste av nödvändighet förenas med hållbarhet och därmed vägs de behov
som uppstår på kort sikt mot långsiktiga mål så att besluten samverkar på bästa sätt. Med
hjälp av scenarier för Alunda kan olika grad av tillväxt och markanspråk diskuteras. En
tillväxt som är hållbar på lång sikt innebär utmaningar eftersom utvecklingen av miljöer
behöver ske ur flera perspektiv: det vanliga är att tala om ett socialt, ett ekologiskt och ett
ekonomiskt perspektiv. I arbetet med en kommunal hållbarhetspolicy diskuteras planetära
gränser, resurshushållning och kretslopp för att få samhällen och landskap att förbli
levande i det långa loppet.
ROLL I REGIONEN

Tillväxtstrategin betonar betydelsen av att tydliggöra kommunens roll i regionen. Alunda
har ett gynnsamt läge för att positionera Östhammars kommun i Storstockholms arbetsmarknadsregion med närheten till Uppsala och Arlanda. Från detta perspektiv kan vi se
Alunda som porten till Östhammars kommun. Tillgängligheten med Arlanda bör särskilt
beaktas. Det talas i tillväxtstrategin om att låta väg 288 fungera som en katalysator för till2
3

Tillväxtstrategi Östhammars kommun 2020 (2015)
RUS, Regionförbundet i Uppsala
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växt och att utbyggnaden av boendemiljöer bör hanteras på ett strategiskt sätt. En fördjupad planering för Alunda är därför ett verktyg för kommunen att formulera en attraktiv
bebyggelsestrategi.
ATTRAKTIVA LOKALSAMHÄLLEN

Bland strategierna för tillväxt talas uttryckligen om att stärka kommunen genom attraktiva
lokalsamhällen, serviceorter och boendemiljöer och insatser för ”försköning” av ortsmiljöerna. Syftet är att skapa möjligheter för fler att bosätta sig i kommunen och upprätthålla en
kontinuerlig befolkningsökning. Samspelet mellan byggnation av hus och gator, och
utvecklingen av trädgårdar och sammanhängande grönstråk behöver konkretiseras. Även
om Alunda tätort är liten så bör vi fundera över en stadsbyggnadsmodell som ger
vägledning under en längre tid och som därmed skapar kontinuitet. Alunda har en specifik
profil som tätort i en utpräglad jordbruksbygd med ett gott pendlingsläge. Turtätheten är
god, men en god gestaltning behövs för det centrala stadsrummet med bussterminalen och
en torgbildning. Det gäller att skapa förutsättningar för en mängd funktioner att kunna
samexistera och på sikt utgöra ett centrum som attraherar människor i olika åldrar och med
olika bakgrund. Detta kan locka nya entreprenörer att etablera sig på orten. En fördjupad
planering för tätorten som helhet är nödvändig för samordningen av detaljplaner.
FRAMTIDA HANDLINGSFRIHET FÖR TRANSPORTER

I strategin för tillväxt talas om att förbättra tillgången på en bred arbetsmarknad genom
satsningar på infrastruktur och kollektivtrafik som underlättar arbetspendling. Strategin
nämner utvecklingen av nya pendlingsmöjligheter till och från kommunen, exempelvis
med spårbunden kollektivtrafik, som har funnits i Alunda för länge sedan. I den fysiska
planeringen är det strategiskt viktigt att reservera mark för spårbunden trafik för att ge
framtida generationer handlingsfriheten även om en sådan satsning inte bär sig ekonomiskt
under överskådlig tid. Spårbunden trafik anses generellt vara betydligt mindre miljöpåverkande än andra motsvarande färdmedel. En tätort som knyts till spårbunden infrastruktur
innebär en grundligare etablering med fasta knutpunkter och stråk som viktiga stadsbyggnadselement. Denna stomme kan näringsliv, företagare och andra i sin tur etablera sig
kring.
ALUNDAS POTENTIAL FÖR ATTRAKTIVITET

Alunda har en mycket intressant historia som kommer att synliggöras i arbetet med
scenarierna. Under bronsåldern låg platsen vid ett strategiskt sund av havet på fastlandet
som var väl skyddat från öppet hav innanför en storslagen skärgård. Tillväxtstrategin återkommer till attraktivitetens betydelse för utvecklingen som i Östhammars kommun och
Alunda handlar mycket om bevarande och utveckling av det som inte upplevs exploaterat.
En finkänslighet för kombinationen av exploatering och bevarande kan göra att Alundas
potential tas till vara. I utvecklingsstråk behöver vi kunna fläta exploatering och bevarande
med varandra, vilket kräver ställningstaganden vad gäller olika avstånd och proportioner
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av det byggda och det växande. Bevarande ska ses som en del i utveckling och i ett längre
perspektiv är förvaltning, skötsel och underhåll avgörande för framgång. Fördjupningen
ska därför ge övergripande vägledning om skötseln av vegetation som överensstämmer
med en framväxande grönstrukturplan. Naturvärden, sociala upplevelsevärden och ekosystemtjänster ligger till grund för omfattningen av gröna ytor i byggd miljö.
I ÖP 2016 finns en beskrivning av Alunda som utvecklingskärna och en förslagskarta som
underlag för en tätortsfördjupning (sid nn). Kartan beskriver i huvudsak redan pågående
planarbeten och tidshorisonten är därför mycket kort. I kartan definieras ”befintligt planlagt område med gröna värden” som betyder att de gröna värdena måste uttryckligen
beaktas i detaljplaneringen. Dessa ställningstaganden tas som utgångspunkt inför scenarioarbetet, men utgör ett exempel på en alltför oprecis vägledning i de fortsatta planprocesserna. En annan förutsättning att ta i beaktande är den nuvarande dricksvattenförsörjningen
av Alunda som är starkt begränsad. I ÖP 2016 framgår att kapaciteten har slagit i taket och
för att klara försörjningen av exempelvis 3000 invånare på orten så måste Gästrike vatten
finna nya lösningar. En möjlighet kan vara att reglera vattenanvändningen genom att inte
ta dricksvatten, utan gråvatten för spolning av toaletter. Här kan Tanums kommun vara en
förebild. Läget är kritiskt eftersom den redan pågående detaljplaneringen kommer att ge
utrymme för mer än vad det finns kapacitet till. Därför står vi inför behovet av och
kostnader för en snar lösning för ytterligare dricksvattenförsörjning av Alunda, eller en
starkt begränsad och restriktiv utbyggnad. Detta vägval är dimensionerande för andra
behov så som platser inom förskola, skola, vård och omsorg, och ortens behov av
avloppsrening.
KONTINUITET GENOM PLANPROCESSEN GER SPELREGLER

När det gäller förutsättningar för en stark utveckling av näringsliv och entreprenörskap
talar tillväxtstrategin om en tydlig långsiktighet i relationen mellan kommunen och samhället i övrigt. Här spelar översiktsplaneringen med tillhörande fördjupningar och den fortsatta planprocessen med detaljplanering och bygglov en viktig roll för att bidra till
kontinuiteten och konkretiseringen av tillväxtstrategin. Här har vi möjlighet att erbjuda
tydliga spelregler som entreprenörer och näringslivet i stort kan förlita sig på. Det är
begripligt att komplexa planprocesser tar tid och utmaningen är att skapa effektivitet som
grundas på kunskap och ett demokratiskt förfarande.
PROJEKTFASER

Projektet har fyra faser: program, samråd, utställning och antagande. Kontinuerligt ska
miljökonsekvensbedömningar (MKB) integreras med de olika faserna (se figur 1). Därför
ska vi hjälpas åt att under hela planperioden systematiskt notera tankar kring konsekvenserna av olika förslag och idéer, och särskilt gällande miljön (loggbok med datum, ärende,
konsekvenser). Översiktsplaner syftar till att ge vägledning inför beslut om framtida mark-
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och vattenanvändning. Planerna utvecklas enligt lag genom dialoger med berörda parter. I
Alundas fall anses alla vara berörda som bor eller verkar i tätorten eller dess närhet. En
geografisk avgränsning för Alundas influensområde behöver diskuteras i scenarioarbetet. I
den första fasen (program) fastställs en viljeinriktning om huvuddragen för det fortsatta
fördjupningsarbetet. Programarbetet startar med att formulera och illustrera tänkbara framtidsutvecklingar: scenarier, som används och vidareutvecklas i dialog med berörda parter.
Tre scenarier kommer att skisseras för att locka till tankar på olika lösningar. Behovet av
faktainhämtning kommer att klargöras efterhand och kompletterande underlag kan behöva
tas fram. Programfasens avslutas med att KS fastställer en viljeinriktning om huvuddragen
för planen. I en andra fas (samråd) påbörjas planförfattandet och formellt samråd genomförs. Därför tar denna fas vanligen mest tid i anspråk (KS fastställer samrådshandlingar). I
en tredje fas (utställning) beaktas inkomna synpunkter från samrådet och ett planförslag
ställs ut (KS fastställer utställningshandlingar). I en sista fjärde fas förbereds ett antagande
i KF.
program

samråd

utställning

antagande

MKB

Figur 1. Projektfaser (lagstadgade moment) som snabbast kan klaras inom ca. 1,5 år från start.
SAMVERKANDE SEKTORER

Samhällets sektorer behöver samverka för att åstadkomma goda helhetslösningar. Arbetet
med scenarier kommer därför att sikta på helheter som vi vill skapa: landskap, tätort och
samhälle. Landskap beskrivs i landskapskonventionen4 i syfte att få olika samhällssektorer
att se hur man bäst bidrar till helheten. Landskapet utgör det område som tätorten ligger i
där vi fortsätter att etablera ett samhälle. Hand i hand med tillämpningen av ett samhälleligt helhetsperspektiv sker en nödvändig geografisk avgränsning i arbetets inledande skede,
eftersom fördjupningsarbetet måste koncentreras till ett fokusområde. En given utgångspunkt är ÖP där relevant lagstiftning, regionala strategier och så vidare är sammanställda.
En av fördjupningens viktigaste funktioner är som stöd och vägledning i det fortsatta arbetet med detaljplaner och bygglov. I dessa moment av planeringsprocessen tas juridiskt bindande planer fram för hur de rumsbildande strukturerna och elementen ska förhållas till
varandra.
ORGANISATION OCH RESURSER

•

Politisk styrgrupp: KSAu (se figur 2).

4

http://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/vart-internationella-arbete/europaradet/europeiskalandskapskonventionen/
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•

•

•

•

•

Politisk referensgrupp: en representant från respektive parti i fullmäktige gärna
med intresse för Alunda. För att planen ska accepteras över mandatperioderna är ett
brett politiskt medskapande viktigt.
Samordningsgrupp: kommunala förvaltningschefer vid Strategienheten och Byggoch miljöförvaltningen med uppdraget att bidra till förankringen av projektet politiskt och organisatoriskt. Förankring sker exempelvis i kommunens ledningsgrupp
och mex-grupp, och i förvaltningarna bland annat genom att ÖP-gruppen besätts
med rätt kompetens. Vissa ändringar i nuvarande ÖP-grupp kan vara aktuella
eftersom ett kommuntäckande arbetet övergår i en fördjupning för Alunda.
Projektledare: översiktsplanerare vid Strategienheten med samordningsansvar inom
projektet. Har direkt kontakt med den politiska referensgruppen, leder arbetsgruppen och sammankallar ÖP-gruppen. Har mandat att bjuda in till möten med
tjänstepersoner som inte är ordinarie medlemmar av ÖP-gruppen och med andra
som kan bidra till processen.
ÖP-grupp etablerad sedan tidigare: poster besätts av respektive förvaltning. ÖPgruppen bistår projektet och medlemmarna behöver mandat att leverera relevanta
underlag från den egna förvaltningen. Personal i Alunda kopplas in.
Arbetsgrupp: översiktsplanerare vid Strategienheten, planarkitekt vid Bygg- och
miljöförvaltningen, karttekniker vid Enheten för lednings- och verksamhetsstöd.
Arbetsgruppen har ÖP-gruppen till hjälp inför avrapportering och dialog med de
politiska referens- och styrgrupperna.

Figur 2. Organisationsstruktur.
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Arbeten med översiktsplanen och tillhörande fördjupningar är sektorsövergripande. Det är
strategiskt viktigt för de olika förvaltningarna att bidra med sina perspektiv för ett hållbart
samhällsbyggande. Genom ett aktivt deltagande banar vi tillsammans väg för den framtida
verksamheten och undviker onödiga kostnader som skulle kunna uppkomma av att kompetens saknas under arbetet och leder till olika förbiseenden. De förvaltningar som är
representerade i ÖP-gruppen behöver kunna leverera rätt underlag för att den egna verksamheten ska kunna bedrivas i samklang med övrig verksamhet i framtiden. Berörda
nämnder och förvaltningar ansvarar för en fördelning av kostnaderna så att fördjupningsarbetet kan bedrivas effektivt. Fördjupningsarbetet och andra ÖP-projekt bör ses som
lämpliga arenor för berörda förvaltningar att bedriva delar av det strategiska arbetet gällande den egna verksamheten och samtidigt utgöra ett forum där man medvetandegör
tillämpliga delar hos angränsande förvaltningar. I detta fall står situationen i Alunda som
exempel i dessa strategiska arbeten. I det inledande programskedet framkommer olika
kunskapsluckor som vi behöver ta ställning till. Precisionen hos fördjupningen är beroende
av tillgången på resurser. Därför behövs en beredskap i organisationen för att kunna
leverera tillfredsställande underlag. Bostadsförsörjningsprogrammet som handhas av
Tekniska förvaltningen kan tjäna som exempel. På motsvarande sätt behöver exempelvis
Bygg- och miljöförvaltningen, Socialförvaltningen och Parkenheten resurser att genomföra
utredningar som de bedömer lämpliga i anslutning till fördjupningsarbetet. Exempel på
utredningar som underlättar inför detaljplaneläggning gäller övergripande hantering av:
• sociala värden (social konsekvensanalys),
• grönstruktur och dagvatten (upplevelsevärden, naturvärden, ekosystemtjänster),
• luftledningar,
• trafikflöden för samtliga transportslag,
• buller och ljudkvalitet särskilt med anledning av den utbyggda vägen 288.
GENOMFÖRANDE

Projektledningen träffar den politiska referensgruppen och KSAu tidigt i projektet för att
fånga upp frågor och för förankring av projektet. Den politiska referensgruppen träffas
regelbundet i programfasen på inbjudan från projektledningen, och följer sedan projektet
vidare. Genomgående eftersträvas ett effektivt arbetssätt som grundas på kunskap och ett
demokratiskt förfarande.
ÖP-gruppen träffas regelbundet på korta möten där frågor avhandlas som hela gruppen
behöver ta del av, eftersom man inte på förhand kan känna till mervärdet av att personer
med olika sakkompetens och sektorsansvar kommer samman. I anslutning till mötena hålls
tematiska planeringsmöten som inte alltid involverar alla medlemmar av ÖP-gruppen. Däremellan förbereds mötena av arbetsgruppen och andra enskilda tjänstepersoner i ÖP-gruppen beroende på behovet av sakkompetens. Under fördjupningsarbetet kommer forskare
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och studenter kunna bidra med inspel exempelvis om förtätningsproblematiken. Deras
bidrag syftar till en tillämpning av vetenskaplig kunskap. Projektet välkomnar parallella
initiativ som sätter fokus på utvecklingen i Alunda och som borgar för en fortsättning efter
ett antagande av en fördjupad översiktsplan. Kultur- och fritidsförvaltningens projekt Medborgardialog i komplexa samhällsfrågor är ett exempel på en parallell process där utbyte
kan ske. En möjlighet är att utveckla goda kontakter med traditionellt underrepresenterade
grupper i samhället genom de bägge projekten.
Genomförandet drivs inledningsvis av arbete med framtidsbilder, scenarier. De första
skissartade scenarierna ska inbjuda till en diskussion som landar i gemensamma problemformuleringar exempelvis om olika grader av expansion och om förklaringar av begrepp
som blandbebyggelse mm. Scenarierna utarbetas med hänsyn till miljö och sociala värden
och utvärderas genom konsekvensanalyser. Här kan extra resurser behöva tillskjutas. När
scenarierna har diskuterats i den politiska referensgruppen och accepteras i KS så används
de i kontakten med allmänheten och samhällets olika aktörer. KS tar beslut om antalet
scenarier som används för den fortsatta dialogen. Arbetet övergår sedan i ett planförfattande som tar fasta på den uttalade viljeinriktningen från den inledande fasen. Exempelvis
föreslås etappindelning för utbyggnadsområden och förtätningsprojekt som underlättar för
framtida detaljplanering. Med en tillräcklig precision i planen kan detaljplaneringen följa
ett så kallat standardförfarande. Utökade förfaranden bör undvikas, vilka krävs vid frånsteg
från ÖP eftersom de tar mer tid i anspråk. Det är inte framgångsrikt att skjuta på besluten i
tron på en större frihet vid detaljplaneläggning, därför då krävs fler utredningar i varje
enskilt fall, processerna kantas av tidsödande överraskningar och strukturella överväganden riskerar att bli förbigångna. Därför blir processen snabbast med tydliga ställningstaganden på övergripande nivå.
Sammanfattningsvis eftersträvar vi i arbetet med fördjupningen att:
• samverka enligt den gemensamma värdegrunden utifrån begreppen ”öppenhet,
engagemang, tillsammans och ansvar”,
• medverka till ett ändamålsenligt landskap med bebyggelse som innehåller väl
avvägda proportioner mellan byggnader, vegetation och infrastruktur,
• främja goda miljöförhållanden och en långsiktig god hushållning med mark och
vattenområden, energi och råvaror,
• främja utvecklingen av en kulturellt stimulerande livsmiljö,
• främja en lokal delaktighet i beslutsprocesser,
• precisera ÖP som kontrakt mellan stat och kommun för att säkra statliga intressen,
• vägleda detalj- och sektorsplanering, bygglovprövning och beslut enligt andra lagar
än plan- och bygglagen,
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skapa beredskap inför förändringar, säkerställa bevarandevärden och anlägga förvaltningsperspektiv med övergripande skötselföreskrifter,
åstadkomma handlingsfrihet inför framtida beslut som inte kan eller bör avgöras
nu.

BESÖKSADRESS
Stångörsgatan 10
742 21 Östhammar

TELEFON
+46 (0) 173 860 00
E-POST
kommunen@osthammar.se
www.osthammar.se

ORG.NUMMER
212000–0290
V.A.T. NO
SE212000029001

BANKGIRO
233–1361
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Handlingsplan till bred överenskommelse om samverkan på det arbetsmarknadspolitiska området mellan Arbetsförmedlingen och Östhammars kommun
Handlingsplanen är planerings- och uppföljningsverktyg över vad som behöver göras inom ramen för den
överenskommelse om samverkan som tecknats mellan Arbetsförmedlingen lokalt och Östhammars kommun i
januari 2017.
Nedan presenteras de fyra identifierade målområdena för samverkan och under varje målområde listas
strategier med tillhörande aktiviteter. Under ”ansvar” anges en ansvarig aktör som har huvudansvar för att få
något att hända. Under ”tidplan” anges när aktiviteten planeras/påbörjas/avslutas och under ”status” anges
om aktiviten är påbörjad/pågående/avslutad. I de fall specifika aktiviteter inte ska genomföras uppges
”kontinuerligt arbete”.
Styrgrupp arbetsmarknad beslutar årligen om vilka strategier som är prioriterade (markeras med gult nedan).
En arbetsgrupp på handläggarnivå med representanter från Arbetsförmedlingen lokalt och kommunen (EAS,
Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen) ska säkerställa att aktiviteter kopplade till
respektive strategi planeras och genomförs. Arbetsgruppen rapporterar till Styrgrupp arbetsmarknad.
Representanter för det lokala näringslivet kan med fördel bjudas in till planering och genomförande av
aktiviteter.

Undertecknad: 2017-01-16
Senast reviderad: 2017-01-12
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1. Att verka för lokal och regional utveckling
STRATEGI
Information till arbetsgivare
Lokala arbetsgivare ska i högre utsträckning få kunskap om vilka arbetsmarknadspolitiska stöd som finns
att tillgå. Arbetsförmedlingens uppsökande arbetsgivararbete är avgörande
för detta. Företagen i Östhammars
kommun ska erbjudas lättillgänglig
och samordnad information om vilken
service/stöd som kan erhållas från Arbetsförmedlingen och kommunen.

Arbetsmarknadsdagar
Arbetsmarknadsdagar ska årligen erbjudas alla gymnasieelever och elever i
årskurs 9 som står inför studie- och
yrkesval. Dagarna ska arrangeras i
samverkan mellan AF, kommun och
näringsliv och innehålla information
om arbetsmarknadens behov och efterfrågan samt aktuella studie- och yrkesvägar som matchar behoven.

Utbildningar inom bristyrken
Tillgången till förberedande utbildning
och yrkesutbildningar/YH-utbildningar
inom bristyrken ska säkerställas. Samplanering ska göras av Arbetsförmedlingen, skolan, det lokala näringslivet och när det är möjligt i samverkan
med andra kommuner, utifrån en gemensam bild av befintliga och kommande behov inom näringslivet och
kommunsektorn.

Samrekrytering
För att underlätta för par och familjer
att välja att flytta till Östhammars
kommun för att arbeta ska samrekrytering eftersträvas. En gemensam handlingsplan för samrekrytering ska tas
fram av Arbetsförmedlingen, kommunen och representanter för det lokala
näringslivet.

Strategisk planering
Genom Styrgrupp arbetsmarknad, en
samverkansgrupp med chefer från Arbetsförmedlingen och Östhammars
kommun, behandlas förutsättningar
och utvecklingsmöjligheter för samverkan mellan parterna på det arbetsmarknadspolitiska området för att
främja en god lokal och regional arbetsmarknad. Samverkan sker kontinuerligt och i samråd med representanter från det lokala näringslivet.

AKTIVITET

ANSVAR

TIDPLAN

STATUS
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2. Att underlätta för utrikes födda att komma in på den lokala arbetsmarknaden
STRATEGI
”En väg in”
Östhammars kommun erbjuder Arbetsförmedlingen ”En väg in” till kommunen i samverkan kring målgruppen
nyanlända för en snabbare inkludering
på arbetsmarknaden. Samordningen
sker via Enheten för arbete och sysselsättning som erbjuder stöd vid exempelvis anordnande av praktikplatser,
arbetsträningsplatser eller anställningar.

Karläggning och validering
Kartläggning och validering av kompetenser är grundläggande för att en
god matchning ska vara möjlig. Arbetsförmedlingen ansvarar för kvaliteten i kartläggningen och att validering görs i god tid.

Nyanländas kompetenser
Nyanländas kompetenser ska synliggöras och marknadsföras till såväl kommunala som privata arbetsgivare. Detta
görs genom Arbetsförmedlingens och
kommunens uppsökande och utåtriktade arbetsgivararbete.

Språkpraktikplatser
Behovet av språkpraktikplatser, både
inom kommunen och hos privata arbetsgivare, ska tillgodoses. Inventering
av behoven och framtagande av platser
ska göras i samverkan mellan Arbetsförmedlingen, kommunen och näringslivet.

Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen och kommunen
ska aktivt verka för att aktuella arbetsmarknadsinsatser och anställningsstöd används i högre utsträckning än
idag.

Arbetsförmedlingens specialister
Arbetsförmedlingens specialister är en
viktig resurs och ska i god tid involveras när behov finns.

Flexibilitet
Samtliga parter ska verka för att det
ska vara enkelt att kombinera SFI med
andra insatser, studier eller arbete. Det
finns ett behov av mer individualiserade åtgärder eftersom de nyanlända
är en heterogen grupp och har behov
av insatser som erbjuds av olika aktörer.

AKTIVITET

ANSVAR

TIDPLAN

STATUS
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3. Att underlätta för personer med särskilt behov av stöd för att komma i arbete

STRATEGI
Arbetsträningsplatser
Behovet av arbetsträningsplatser för att
klargöra arbetsförmåga hos personer
med funktionsnedsättning, både inom
kommunen och hos privata arbetsgivare, ska tillgodoses. Inventering av
behov och framtagande av platser ska
göras i samverkan mellan Arbetsförmedlingen, kommunen och näringslivet. Tillgången på handledare ska säkerställas.

Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen och kommunen
ska aktivt verka för att aktuella arbetsmarknadsinsatser och anställningsstöd används för målgruppen. Arbetsgivaren ska informeras om hur Arbetsförmedlingen kan stödja inför och under anställningen.

Handledarstöd
Ett praktiskt handledarstöd (stödmaterial för handledare) som underlättar arbetsgivares mottagande av personer som står längre från arbetsmarknaden ska utformas och spridas av
Arbetsförmedlingen och kommunen
till lokala arbetsgivare i kommunen.

Arbetsförmedlingens specialister
Arbetsförmedlingens specialister är en
viktig resurs och ska i god tid involveras när behov finns.

Uppföljning
Arbetsförmedlingen ansvarar för uppföljningen av arbetssökandes deltagande i program och insatser samt i
förberedande och orienterade utbildning.

AKTIVITET

ANSVAR

TIDPLAN

STATUS
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4. Att trygga den kommunala sektorns kompetensförsörjning
STRATEGI
En attraktiv arbetsgivare
Östhammars kommun ska vara en attraktiv och inkluderande arbetsgivare.
Kommunen öppnar upp sina arbetsplatser för praktik, studiebesök och
aktiviteter i syfte att marknadsföra
bristyrken i kommunala verksamheter.

Information om lokala behov och
efterfrågan
Alla arbetssökande i Östhammars
kommun ska från Arbetsförmedlingen
tidigt få kunskap om lokala behov och
efterfrågan på arbetskraft i kommunala
verksamheter samt informeras om
vägarna dit.

Rekryteringsträffar
Arbetsförmedlingen och kommunen
ska i samverkan anordna rekryteringsträffar för kommunala arbetsgivare och
aktuella arbetssökande utifrån bristyrken och identifierade behov.

Studie- och yrkesvägledning
En del i en hållbar arbetsmarknad och
kompetensförsörjning är att verka för
att unga uppmuntras till att göra icketraditionella studieval. Skolornas studie- och yrkesvägledning ska, i samband med att information ges om lokala behov och efterfrågan på arbetskraft, ta hänsyn till ett jämställdhetsperspektiv i vägledningen.

Ett gott ledarskap
Chefsrekrytering och kompetensutveckling av chefer är områden av vikt
för en god kompetensförsörjning. Genom satsningar på ledarskapsutveckling och aspirantprogram som syftar till
att attrahera och rusta morgondagens
chefer tar kommunen ansvar för chefstillsättning och -utveckling.

AKTIVITET

ANSVAR

TIDPLAN

STATUS
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Kommunikationspolicy
Östhammars kommun

Denna policy anger ett antal huvudregler och riktlinjer för all information och kommunikation
som kommunen gör. Dokumentet revideras av Kommunstyrelsen och ersätter Policyn för
informationsverksamheten med Dnr 2007KS235.
1. Krav på vår kommunikation
All information och kommunikation från Östhammars kommun ska vara:
•

Öppen och tillgänglig

•

Tydlig och relevant

•

Proaktiv och planerad

2. Vår grafiska profil
Den grafiska profilen hjälper oss att bli mer synliga och gör Östhammars kommun lättare att
känna igen som avsändare. Alla verksamheter inom Östhammars kommun ska följa vår grafiska
profil, det gäller bland annat användning av färger, typsnitt, bilder och logotyp.
3. Ansvar
Ansvarsfördelningen för kommunens kommunikationsarbete finns beskrivet i riktlinjerna för
Östhammars kommuns kommunikation.
4. Intern kommunikation
Den interna kommunikationen berör alla i organisationen, till exempel förtroendevalda, chefer,
medarbetare och fackliga representanter.
Internkommunikationen ska bidra till en effektiv organisation genom att alla har den information
de behöver för att utföra sitt arbete eller uppdrag. Interkommunikationen ska också bidra till att
göra oss till en attraktiv arbetsgivare genom att skapa delaktighet, engagemang och ett gott
arbetsklimat.
5. Extern kommunikation
Målgrupper för vår externa kommunikation är bland annat; boende i kommunen, näringsliv,
besökare, presumtiva medarbetare, journalister, opinionsbildare, samarbetspartners, ideella
organisationer samt andra kommuner och myndigheter.
Vi ska alltid bära med oss att vi arbetar på uppdrag av kommuninvånarna och som anställda
representerar vi kommunen.
Den externa kommunikationen ska bidra till att stärka Östhammars kommuns varumärke och
skapa bättre förutsättningar för verksamheterna att nå sina mål. Den ska också bidra till ett stärkt
medborgarinflytande genom att skapa möjligheter till insyn, inflytande och dialog.
Externkommunikationen ska även bidra till att Östhammars kommun uppfattas som en attraktiv
arbetsgivare.
6. Krisinformation
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Kommunikationspolicy
Östhammars kommun

Det finns en särskild planering för information och kommunikation vid en allvarlig eller
extraordinär händelse. I krishanteringsplanen och kriskommunikationsplanen finns en
ansvarsfördelning för kommunikationsarbetet vid en krissituation.
7. Massmedierelationer
Meddelarfrihet och åsiktsfrihet är viktiga hörnstenar i ett demokratiskt samhälle. När vi uttalar
oss som representanter för Östhammars kommun ska vi, utan att göra avkall på dessa principer,
skilja på privata åsikter och kommunens ställningstagande. Under inga omständigheter får någon
chef, förtroendevald eller medarbetare efterforska eller röja källor.
8. Lagar som påverkar vår kommunikation
Det finns flera lagar som berör kommunikationsarbetet i vår kommun. Lagarna och dess
betydelse beskrivs i korthet i riktlinjerna för Östhammars kommuns kommunikation.
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