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KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2017-03-02 1 (13) 

 

  
 

 KALLELSE 
  
  
Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  
Datum och tid 2017-03-07 Klockan 08:00 
  
Plats Mötesrum Sunnanö, kommunkontoret, Östhammar  
  
Besök Nr ÄRENDELISTA Föredragande/inbjudna 
    
08:00 1 Information KSAU 

 
08:15 2 Diskussion Skoby Charlotte Köhler 

Johan Nilsson 
Annila Bexelius 
 

 3 Optionsavtal avseende etapp 2 Sandika 6:2, del av, in-
formation 
 

Charlotte Köhler 
Annila Bexelius 
 

 4 Parkeringsplan Östhammar Annila Bexelius 
 

 5 Status markväg/gc-väg mellan Skoby och Alunda Annila Bexelius 
 

 6 Trafikutredning Östhammars tätort Annila Bexelius 
 

 7 Upphandling av ombyggnad/nybyggnad Storbrunn, in-
formation 

Annila Bexelius 
 
 

09:30 8 Representation bolagsstämma Visit Roslagen Ulf Andersson 
 

09:45 9 Eventuell avsiktsförklaring farledsfördjupning Hargs 
hamn AB 
 

Curt Nilsson 

10:00 10 Verksamhetsberättelse och bokslut 2016 för slutförvarsor-
ganisationen 

Marie Berggren 
 
 

 11 Anskaffningsbeslut minibussar Emmelie Rova 
Marie Berggren 
 

 12 Kurser och konferenser  
    
    

Sekreterare Kersti Ingemarsson 
  

Ordförande Jacob Spangenberg (C) 
 



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2017-03-02 2 (13) 

 

  
 

1 Dnr KS-2017-1 Dpl 904 
 
Information 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott informerar. 
 
Arbetsutskottets beslut 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2017-03-02 3 (13) 

 

  
 

2 Dnr KS-2017-16 Dpl 904 
 
Diskussion, Skoby 
 
Bygg- och miljönämndens ordförande, bygg- och miljöchef, tekniska utskottets 
ordförande, teknisk chef samt miljöchef inbjuds samt till arbetsutskottet för en 
diskussion i ärendet. 
 
Arbetsutskottets beslut 



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2017-03-02 4 (13) 

 

  
 

3 Dnr Dpl 
 
Optionsavtal avseende etapp 2 Sandika 6:2, del av, information 
Dnr KS-2013-326, Dpl 215 
 
Handling A 
 
Kommunfullmäktiges beslutade 2013-12-10, § 123att anta Optionsavtal avse-
ende etapp 2 Sandika 6:2, del av, Östhammar mellan Östhammars kommun och 
Sandika 6:2 AB. 
 
En uppdatering i ärendet efterfrågas. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2017-03-02 5 (13) 

 

  
 

4 Dnr KS-2017-178 Dpl 353 
 
Parkeringsplan Östhammar, diskussion 
 
Arbetsutskottets beslut 2017-02-21 
 
Ärendet utgår och tas upp vid kommunstyrelsens arbetsutskotts samman-
träde 7 mars 2017. 
_____ 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2017-03-02 6 (13) 

 

  
 

5 Dnr KS-2017-206 Dpl 352 
 
Status, markväg/gc-väg mellan Skoby och Alunda 
 
Arbetsutskottets beslut 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2017-03-02 7 (13) 

 

  
 

6 Dnr KS-2017-207 Dpl 140 
 
Trafikutredning Östhammars tätort 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
 
 
 
 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2017-03-02 8 (13) 

 

  
 

7 Dnr KS-2016-668 Dpl 262 
 
Upphandling av ombyggnad/nybyggnad Storbrunn, information 
Dnr KS-2016-760, 052 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2017-03-02 9 (13) 

 

  
 

8 Dnr KS-2017-208 Dpl 911 
 
Representation bolagsstämma Visit Roslagen 
 
Kommunstyrelsen har att utse Östhammars kommuns representant på Visit Ro-
slagens bolagsstämma. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2017-03-02 10 (13) 

 

  
 

9 Dnr KS-2017-158 Dpl 419 
 
Eventuell avsiktsförklaring farledsfördjupning Hargs hamn AB 
 
Arbetsutskottets beslut 2017-02-21 
 
Ärendet utgår och tas upp vid kommunstyrelsens arbetsutskotts samman-
träde 7 mars 2017. 
_____ 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
 
 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2017-03-02 11 (13) 

 

  
 

10 Dnr Dpl 
 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2016, slutförvarsorganisationen Östhammars 
kommun 
 
Handling B 1-5 
 
Strategienheten informerar kommunstyrelsen om bokslut 2016 och verksamhetsbe-
rättelse för 2016 för slutförvarsorganisationen i Östhammars kommun. Bokslut och 
verksamhetsberättelse ska insändas till Strålsäkerhetsmyndigheten senast 31 mars.  
Kopia ska översändas till Länsstyrelsen i Uppsala län. 
 
Förslag till beslut 
 
Verksamhetsberättelse och bokslut verksamhetsåret 2016 för slutförvarsorganisat-
ionen i Östhammars kommun godkänns.  
 
Arbetsutskottets förslag 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2017-03-02 12 (13) 

 

  
 

11 Dnr KS-2017-197 Dpl 055 
 
Förslag till anskaffningsbeslut, minibussar 
 
Kommunen har behov av att anskaffa tre minibussar (fordonsklass E) med plats 
för 8 passagerare. Tilltänkt finansieringsmodell är leasing. 
 

• 1 st Kommunpoolen – behöver bytas ut, nuvarande buss årsmodell -08 
• 1 st Österro – behöver bytas ut, nuvarande buss årsmodell -06 
• 1 st Aktivitetscenter – Nyanskaffning för transporter inom verksamheten 

 
Fordonens värde uppskattas till omkring 250 000 - 300 000 kr styck (ex moms).  
 
Inköpet bör förslagsvis genomföras genom en förnyad konkurrensutsättning av 
befintligt ramavtal genom SKL Kommentus.  
 
Arbetsutskottets beslut 
  



 
Lednings- och verksamhetsstöd 

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

Datum Sid 
2017-03-02 13 (13) 

 

  
 

12 Dnr KS-2017-115 Dpl 027 
 
Kurser och konferenser, studieresa till Berlin 
 
Handling C 
 
Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle 
(STUNS) panerar en studieresa till Berlin kring bl.a. temat startups. 
 
Programutkast föreligger. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
 
 
 



Optionsavtal del av Sandika 6:2 

Parter 
Kommunen: 
Östhammars kommun 
Orgnr: 2 J 2000-0290

Adress: Box 66, 742 21 Östhammar 

Kontaktperson: Ulf Andersson 

Bolaget: 
Sandika 6:2 AB 
Orgnr: 556901-905 l 

Bilaga 3, KF § 123/2013 

Sidan 1 av 42 

Adress: Luntmakargatan 52, 113 58 
Stockholm 
Kontaktperson:  

Detta optionsavtal ger Bolaget rätt att när detaljplanen vunnit laga kraft och övriga villkor 
enligt detta avtal uppfyllts förvärva Området som specificeras under § 2 på de villkor som 
anges i detta optionsavtal. 

§ 1 Bakgrund
Kommunen äger idag fastigheten Sandika 6:2 nedan kallad Fastigheten som idag till största
del består av skogs och åkermark.

Planprogrammet för "Sandika norra" var ute på samråd under tiden 2009-06-15 - 2009-07-27 
där Fastigheten ingår som en del av programområdet. Planprogrammet anger att Fastigheten 
ska bebyggas med i första hand friliggande villor. Se planprogramhandlingen i sin helhet i 
bilaga 1. 

Parterna är överrens om att påbörja ett samarbete som syftar till att ta fram en ny detaljplan 
för Fastigheten som ska medge nya byggrätter för f1iliggande villor alternativt parhus i första 
hand men även nerbostadshus i mindre skala kan bli aktuellt samt möjligheter till båtplats. 
Parternas åtaganden mot varandra vid kommande försäljning och utbyggnad ska regleras i ett 
markanvisningsavtal vilket för sin giltighet måste undertecknas av båda parter och antas av 
kommunfullmäktige j Östhammar tidigast då detaljplanen för Fastigheten vunnit laga kraft. 

§ 2 Området
Området som omfattas av detta optionsavtal är den del av Fastigheten vilken på bifogad kaita
(bilaga 2) markerats med rött. Till följd av ev justeringar i utformningen av detaljplanen kan
även vissa juste1ingar komma att ske av Området och den slutgiltiga omfattningen av
Området fastställs först i det markanvisningsavtal som avses tecknas tidigast då detaljplanen
vunnit laga kraft.

§ 3 Detaljplanearbete
Kommunen planerar att uppdra åt en utomstående konsult att svara för handläggningen av
detaljplanearbetet. Däremot kommer kommunen själv att svara för den fo1mella
handläggningen av detaljplanen. Detaljplanearbetet planeras påbörjas utan oskäligt dröjsmål
efter att detta optionsavtal undertecknats av båda pa1ter och att beslut om att godkänna
optionsavtalet fattats i kommunfullmäktige i Östhammar. Detaljplaneområdet kommer att
innefatta även det som redovisas som etapp I och 3 i bilaga 2.
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Verksamhetsberättelse 2016 
 
för Östhammars kommuns slutförvarsorganisation arbete inför beslut om ett 
eventuellt slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark samt utbyggnad av be-
fintligt slutförvar för låg- och medelaktivt driftavfall (SFR) 
 
Verksamhetsberättelsen består av två huvuddelar. Den första delen beskriver 
kortfattat verksamheten som kommunen bedrivit inom ramen för slutförvarsor-
ganisationen under 2016. Den andra delen består av bilagor som mer detaljerat 
beskriver verksamheten under året.  

Inledning  
Östhammars kommun har följt Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) 
platsundersökning och planering för att bygga ett slutförvar för använt kärn-
bränsle under flera år. I juni 2011 beslutade SKB att man skulle lämna in en 
ansökan om byggnation och drift av ett slutförvar för använt kärnbränsle i 
Forsmark. I slutet på januari 2016 kungjorde mark- och miljödomstolen ansö-
kan vilket innebar att ansökan betraktas innehålla tillräckligt för att prövad av 
domstolen. Ansökan granskas först av myndigheterna; mark- och miljödomsto-
len i Nacka (MMD) och Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) som avger yttrande 
över ansökan till regeringen. Östhammars kommun har därefter en viktig roll. 
Det krävs ett beslut av kommunfullmäktige om man kan acceptera en lokali-
sering av slutförvaret för använt kärnbränsle i vår kommun, med de förutsätt-
ningar som SKB anger i sin ansökan, samt med de yttranden och synpunkter 
som MMD och SSM framställer till regeringen. Med detta som bakgrund har 
kommunfullmäktige (KF) en organisation för att granska och informera om 
SKB:s ansökan ur ett kommunalt perspektiv för att förbereda sig själva och 
allmänheten inför regeringens fråga.  
 
Motsvarande hantering har Östhammars kommun för prövningen av SKB:s an-
sökan till myndigheterna om tillstånd till utökad verksamhet vid anläggningen för 
slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) mm i Forsmark som inlämnades 
19 december 2014. 
 
I slutet av 2016 ställde mark- och miljödomstolen frågan till inblandade parter hur 
de ser på en samprövning av dessa båda mål, men även två mål gällande prövning 
av hamnverksamhet samt artskyddsdispens i Forsmark som båda anknyter till de 
stora målen. 
 
Syftet med projektorganisationen är att: 

• SKB:s ansökan ska granskas på ett för kommunen ändamålsenligt sätt. 
• Myndigheternas granskning ska belysas så att förtroendevalda och med-

borgare i kommunen ska känna förtroende för processen.  
 
Målen med kommunens arbete är: 

• Att förbereda kommunfullmäktiges remissyttranden till Strålsäkerhets-
myndigheten och mark- och miljödomstolen. 

• Att informera förtroendevalda och allmänhet om kommunens arbete. 
• Att förbereda kommunfullmäktige inför veto-beslutet. 
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Kommunstyrelsen leder kommunens arbete i slutförvarsfrågan. Till sitt stöd har 
kommunstyrelsen en slutförvarsorganisation som skapades i anslutning till 
SKB:s platsval 2009, bestående av en säkerhetsgrupp (SÄK-grupp), en miljö-
konsekvensbeskrivningsgrupp (MKB-grupp) och en referensgrupp (REF-grupp) 
som ansvarar för att förtroendevalda ska få  tillräcklig utbildning och informat-
ion om SKB:s och granskande myndigheters arbete, både MMD och SSM. ! 
januari 2016 omformulerades slutförvarsorganisationen bla referensgruppen 
som nu innefattar samtliga ledamöter i KF samt representanter från ideella mil-
jöorganisationer och grannkommuner. Detta med anledning av att processen 
med kungörelsen kräver ett annat engagemang från kommunfullmäktige. I  alla 
gruppers uppdrag, men framför allt REF-gruppens, ingår också att sprida in-
formation och att ha en dialog med allmänheten. 
 
Kommunens fortsatta arbete är liksom tidigare att få fram bästa möjliga inform-
ation och beslutsunderlag. Kommunen vill fånga upp allmänhetens frågor och 
synpunkter och verka för att, på olika sätt, öka allmänhetens delaktighet i pro-
cessen gällande slutförvaring av radioaktivt avfall. Under sommaren 2016 ge-
nomfördes en webb-enkät för att skapa ett underlag för uppbyggnaden av den 
nya webb-plattformen för slutförvarsfrågan. Över 300 svar kom in. 
 
SKB lämnade 2014, som tidigare nämnts, även in ansökan om att få utöka och 
driva befintligt slutförvar för låg- och medelaktivt kortlivat avfall (SFR) i 
Forsmark. Utbyggnaden avser helt nya bergrum för att, utöver dagens avfalls-
typer och mängder, även ta emot och slutförvara rivningsavfall från kärnkraft-
verken, mellanlagra hela reaktortankar samt mellanlagra långlivat radioaktivt 
avfall i avvaktan på att ett slutförvar för den typen av avfall tillskapats.  
 
Även i denna fråga så är kommunens arbete att få fram bästa möjliga informat-
ion och beslutsunderlag. Kommunen vill fånga upp allmänhetens frågor och 
synpunkter och verka för att, på olika sätt, öka allmänhetens delaktighet i pro-
cessen gällande slutförvaring av radioaktivt avfall. 
 

Finansiering 
För arbetet med kunskapsuppbyggnad och information söker Östhammars 
kommun medel ur Kärnavfallsfonden varje år. SSM har delegation att bevilja 
max 10 miljoner kr till kommunen per kalenderår och ansökningar om medel 
som överskrider detta belopp beviljar miljödepartementet. Medel från SSM be-
talas ut i förskott. 
 
För verksamhetsåret 2016 ansökte Östhammars kommun om 7,6 miljoner kro-
nor hos SSM. Summan beviljades av SSM 3 december 2015. (Bilaga 1). 
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Organisation för slutförvarsarbetet 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verksamheten  
Den 16 mars 2011 lämnade SKB in ansökningshandlingar angående tillstånd 
till byggnation och drift av ett slutförvar för använt kärnbränsle till MMD i 
Nacka (ansökan enligt miljöbalken) samt till SSM (ansökan om tillstånd enligt 
kärntekniklagen). Ansökan omfattar även inkapslingsanläggningen (CLINK)  i 
Oskarshamn. SKB har även 2014 beslutat att komplettera ansökningarna med 
yrkanden om en utökning av lagringskapaciteten i CLAB i denna ansökan. 
 
Den 19 december 2014 lämnade SKB in ansökningshandlingar angående ansö-
kan om att få utöka och driva befintligt slutförvar för låg- och medelaktivt kort-
livat avfall (SFR) i Forsmark till MMD och SSM. 
 
Sommaren 2015 lämnade SKB in ansökan om hamnverksamhet i Forsmarks 
hamn som en direkt följd av de ansökningar som nämnts ovan. 
 
Östhammars kommun har under 2016 fokuserat på sakyttrande avseende slut-
förvar för använt kärnbränsle samt kompletteringsyttrande gällande utbyggan-
den av SFR. Aktiviteter som genomförts har framför allt syftat till att bibehålla 
och stärka kunskaperna i slutförvarsfrågans framskridande, och därigenom för-
stå ansökningshandlingarna och kunna informera om innehållet i dem och 
kommunens perspektiv på desamma.  
 
Under 2016 har SKB publicerat FUD 2016 som Östhammars kommun har fått 
på remiss från SSM och också svarat på. 
 
Det internationella nätverket för kommuner som har eller är med i process runt 
slutförvar för radioaktivt avfall, ENWD, som Östhammars kommun tog initita-
tiv till, hade ett möte i Forsmark i juni 2016. Vid detta lämnade också Östham-
mars kommun ordförandeskapet. 

Kommunfullmäktige (KF) 
Ordf. Jonas Svensson 

Kommunstyrelsen (KS) 
Ordf. Jacob Spangenberg 

Kommunstyrelsens ar-
betsutskott (KSAu) 

Säkerhetsgruppen 
11 förtroendevalda 

Ordf. Barbro Andersson-Öhrn 
  

MKB-gruppen 
11 förtroendevalda 

Ordf. Bertil Alm  (C ) 

Referensgruppen 
Ordf. Jonas Svensson (S) 

Strategisenheten 
Chef Marie Berggren 

Referensgruppens Au 
Ordf. Anna-lena Söderblom 

(M) 
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Beskrivningen av verksamheten under 2016 följer samma indelning som den 
verksamhetsplan som lämnades in i samband med ansökan om medel för 2016- 
Stratsys (Bilaga 2). 
 

Organisationsmöten 
Vid varje kommunstyrelse ges skriftlig information till ledamöterna om utfall 
av tidigare aktiviteter samt planerade aktiviteter mellan varje kommunstyrelse 
(bilaga 3). Det ger kontinuerlig information om vad som händer i slutförvarsor-
ganisationen och ger möjlighet till att ställa direkta frågor.  
 
Motsvarande informationsrapportering genomförs till kommunfullmäktige (bi-
laga 4) som ett komplement till referensgruppens ordförandes muntliga inform-
ation i fullmäktige. 
 
När det är påkallat bjuds presidierna i slutförvarsorganisationen in till kommun-
styrelsens arbetsutskott för överläggning och informationsutbyte. 
 
Presidierna i de tre grupperna träffas cirka en gång varannan månad. Detta för 
att inte missa information mellan grupperna eller för att förbereda för gemen-
samma diskussioner i respektive grupp. Samtliga gruppers presidium har rätt att 
närvara på de andra gruppernas möten. 
 
Även samhällsbyggnadsnämnden har möjlighet att adjungera in representanter i 
de olika grupperingarna. 
 
 
Säkerhetsgruppen och dess uppdrag 
 
Säkerhetsgruppen har fått kommunfullmäktiges uppdrag att: 
• Granska den säkerhetsrapport som SKB presenterar i sin ansökan 
• Följa Strålsäkerhetsmyndighetens granskningsarbete 
• Förbereda förslag till remissyttrande inom sitt ansvarsområde 
• Samordna granskning av FUD  
• Granska säkerhetsrapporten för utbyggnad av SFR 

Sammansättningen  
Säkerhetsgruppens sammansättning är elva ledamöter, utan ersättare . Fr o m 
2015-07-01 utökad med en representant från Sverigedemokraterna (t o m man-
dattidens utgång 2018).  
 
Ordförande  
Barbro Andersson Öhrn (S) 
 
Vice ordförande 
Pär-Olof Olsson (M) 
 
Ledamöter 
Inger Abrahamsson (C) 
Anders Bäckström (M) 
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Leif Hägg (S) 
Rune Nilsson (FP) 
Lennart Norén (S) 
Tomas Näslund (S) 
Arno Unge (MP) 
Gunnel Wahlgren (C) 
Peter Brandt (SD) 

Verksamheten 
Säkerhetsgruppen har haft 8 sammanträden under 2016 och ett flertal arbetsmö-
ten (Bilaga 6).  
 
Säkerhetsgruppens arbete med problemformuleringar och frågeställningar har 
legat till grund för kommunstyrelsens yttrande i de frågor som rör SKB:s hante-
ring i sak identifierade av kommunen gällande sin ansökan om tillstånd för 
byggnation och drift av ett slutförvar för använt kärnbränsle samt komplette-
ringar rörande utbyggnaden av SFR. 
 

MKB-gruppen och dess uppdrag 
 
MKB-gruppen har fått kommunfullmäktiges uppdrag att: 
• Granska den MKB som SKB presenterar i sin ansökan 
• Formulera och överlämna samrådsfrågor till SKB. 
• Förbereda förslag till remissyttrande inom sitt ansvarsområde. 
• Ge stöd åt miljökontoret samt 
• Följa samråden för utbyggnad av SFR 

Sammansättningen  
MKB-gruppens sammansättning är elva ledamöter, utan ersättare. Fr o m 2015-
07-01 utökad med en representant från Landsbygdspartiet oberoende (t o m 
mandattidens utgång 2018). Bygg- och miljönämnden har möjlighet till en inad-
jungerad ledamot. 
  
Ordförande  
Bertil Alm (C) 
 
Vice ordförande 
Christina Haaga (S) 
 
Ledamöter 
Inger Arvidsson (V) 
Sune Berglund (BOA) 
Reinhold Delwall (M) 
Sören Carlsson (KD) 
Lisa Landberg (C) 
Harri Lundgren (S) 
Sune Pettersson (M) 
Anna Maria Brantedal (LPO) 

Verksamheten 
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MKB-gruppen har haft 9 ordinarie sammanträden under året (Bilaga 6).  
 
MKB-gruppens arbete med problemformuleringar och frågeställningar har legat 
till grund för kommunstyrelsens yttrande i de frågor som rör SKB:s hantering i 
sak identifierade av kommunen gällande sin ansökan om tillstånd för byggnat-
ion och drift av ett slutförvar för använt kärnbränsle samt kompletteringar över 
utbyggnaden av SFR. 
 
MKB-gruppen har haft stöd i sin genomgång av ansökan genom den miljöjuri-
diska kompetens som upphandlats under 2011. 
 

Referensgruppen och dess uppdrag 
 
• Referensgruppens arbetsutskott (på fem personer ur kommunfullmäktige) 

planerar för aktiviteter för information, dialog och kommunikation till 
kommunfullmäktige och medborgarna i slutförvarsfrågor. 
 

• Kommunfullmäktige samlas minst två gånger per termin i aktiviteter som 
rör slutförvar. 

 

Sammansättningen 
Referensgruppen består fr o m 2016-01-01 av samtliga ledamöter i kommun-
fullmäktige. I referensgruppen har också ingått representanter för lokala miljö-
organisationer samt för Tierp, Älvkarleby, Norrtälje och Uppsala kommuner. 
Dessutom finns det representation från Åland.  
 

Referensgruppens Arbetsutskott  

Ordförande 
Anna-Lena Söderblom (M) 
V. Ordförande 
Roger Lamell (S) 
 
Ledamöter 
Kerstin Dreborg (MP) 
Cecilia Bernsten (C) 
Jonas Svensson (S) 
Jonas Lennström (S) 
 
Referensgruppen 
 
Samtliga ledamöter i arbetsutskottet (se ovan) 
 
Samtliga ledamöter i kommunfullmäktige. 
 
Bertil Alm (C) - ordförande i MKB-gruppen 
Christina Haaga (S) - vice ordförande i MKB-gruppen 
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Barbro Andersson Öhrn (S) - ordförande i Säkerhetsgruppen 
Pär-Olof Olsson (M) - vice ordförande i Säkerhetsgruppen 
 
Carina Aaltonen, Ålands landskapsregering  
Fritz Wahlund (C), Tierps kommun (kolla upp ny ledamots namn) 
Berit Jansson (C), Norrtälje kommun 
Tommy Jakobsson (S), Älvkarleby kommun 
Jan Ullmander (C), Uppsala kommun 
Per Johansson (S), Gävle kommun.  
 
Opionsgruppen för säker slutförvaring (Oss), Joakim Stormwall 
Naturskyddsföreningen i Östhammar, Hans Jivander  
 
Regionförbundet i Uppsala län, Katarina Lif Pikas 

Verksamheten 
Referensgruppen har numera öppna möten innan kommunfullmäktige och un-
der året har bland annat Kärnavfallsrådet varit på plats och presenterat sin kun-
skapslägesrapport. En utbildningsdag för referensgruppen behandlade sociala 
medier och dess inverkan på samhällsprocesser.  
 
En helt ny webportal för slutförvarsfrågan lanserades i december 2016. Kom-
munens enheten för marknad och kommunikation har bistått med kompetens 
för att med hjälp av byrå bygga upp en sådan. 

Skolan/ungdomar 
Vi har under 2015 gått in i ett samarbete med kultur- och fritidsförvaltning gäl-
lande anställning av en ungdomssamordnare. Uppdraget från slutförvarsorgani-
sationen är att ta fram en ungdomsplattform för hur man kan arbeta med ung-
domar på lång sikt runt komplexa samhällsfrågor, där slutförvarsfrågan är hu-
vudscenariot.  
 
Det arbetet har fortsatt under 2016. 

Information till allmänheten 
 
Kärnavfallsrådet presenterade sin kunskapslägesrapport för allmänheten på ett 
öppet möte på Storbrunn i Östhammar. 
 
För omvärldsbevakningen använder kommunen och även slutförvarsorganisat-
ionen, sökmotor på webben och resultaten plockas upp på de veckomöten som 
strategienheten har samt läggs ut som nyheter i slutförvarsorganisationens ar-
betsrum på webben. Slutförvarsorganisationens publiceringar i digitala arbets-
rum innebär ett rejält ökat informationsflöde till de förtroendevalda i frågeställ-
ningar som berör radioaktivt avfall. Det har dock varit bekymmer med den cen-
trala styrningen av denna fråga. 
 
Två gånger under 2016 genomfördes busstur för nyinflyttade som med ett stopp 
i Forsmark har fått information om kommunens arbete med slutförvaren. 
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Slutförvarsorganisationens blogg https://kunskapsuppbyggnad.wordpress.com/ 
är fortfarande aktiv. 
 

Information till förtroendevalda 
I denna post avses framför allt  kommunstyrelse samt kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen har sedan hösten 2009 en stående punkt på sina ordinarie 
sammanträden för information från enheten. Informationen är utformad för att 
både ge en tillbakablick över vad som hänt sedan förra sammanträdet, men 
också vad som kommer att hända fram till nästa. Det ger möjligheter både till 
utvärdering av tidigare insatser och möjligheter att ställa frågor om vad som är 
aktuellt. Motsvarande informationsblad produceras även för kommunfullmäk-
tige. 
 
Vid flera tillfällen har kommunstyrelsen kallat till överläggning antingen med 
SKB eller SSM. Även grupperna har kallat till information. Informationsutby-
ten har skett inom följande områden 2016. 
 

• Lägesrapporter gällande prövningsprocessen, slutförvar använt kärn-
bränsle 

• Ansökan om utbyggnad av SFR 

Internationellt, inom EU 
 
Östhammars kommun initierade 2014 ett internationellt nätverk för kommuner 
med slutförvarsanläggning eller som befinner sig i en långt gången platsvals-
process, European local Network of radioactive Waste Dialogue (ENWD). Öst-
hammars kommun har ordförandeskapet de första två åren och ett antal kom-
muner i Europa har signerat ”letter of intent”. Nätverket har sina utmaningar, 
bla att lokala företrädare kan inte förväntas ha ett ”affärsspråk” utan att nätver-
ket behöver tolktjänster. 
 
Nätverket har organisatoriskt hamnat som en undergrupp till GMF och inform-
ation om nätverket, vilka mål nätverket har med sitt arbete och anteckningar 
från de möten som varit under 2015 finns under 
http://www.gmfeurope.org/enwd  
 
Frågeställningar inom Europa generellt är just nu från kommissionen de nation-
ella avfallsplanerna, e-track men också monitering och framtida informations-
bevarande där Östhammars kommun bevakar både genom deltagande på konfe-
renser som via nätverket. 
 
Under 2016 stod Östhammars kommun som värd för ett av de internationella 
möten som ENWD har under året. Förutom konferensen med kunskapsutbyte så 
ingick studiebesök i SFR. 
 
Projektet Modern 2020 har haft några aktiviteter under 2016. Projektet berör 
frågan om övervakning efter förslutning och Göteborgs universitet driver frågan 
ur ett svenskt perspektiv. Östhammars kommun följer frågan och deltar i vissa 
seminarier och intervjuer. 
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Under 2016 har även frågan om informationsbevarande för framtiden varit ak-
tuell och ett projekt ”Memory of Mankind” har presenterats för Östhammars 
kommun. En större workshop arrangerades i frågan av SKB här i Östhammars 
kommun där vi medverkade. 
I september medverkade Östhammars kommun i en konferens arrangerad av 
FSC. 

Internationellt, utom EU 
Östhammars kommun deltog i en konferens gällande djupa borrhål i Manches-
ter. Ämnet behöver följas då det är en fråga som återkommer som alternativ 
metod för kärnbränsleförvaret.  
 

Övrigt 
Samarbete med Oskarshamns kommun (ÖSOS) har fortsatt även under 2016 
med några tillfällen där vi diskuterar gemensamma frågeställningar för gällande 
det sammanhållna systemet för slutförvar för använt kärnbränsle. 
 

Administration 
 
Den huvudsakliga administrationen runt arbetet med slutförvarsfrågan genom-
förs av enhetens utredare. Dess uppdrag och uppgift är att vara beredande organ 
och administrativt stöd till kommunstyrelsen och arbetsgrupperna, att fungera 
som utredare och expert inom vissa sakområden, att vara sekreterare vid möten 
och följa upp fattade beslut. Slutförvarsorganisationen tar även hjälp av stöd-
funktionerna i kommunen; enheten för lednings- och verksamhetsstöd, enheten 
för marknad och kommunikation och IT-enheten.  

Sammansättningen  
Strategienhetens del som har hanterat slutförvarsfrågor har bestått av enhets-
chef, utredare/sekreterare för säkerhetsgruppen, utredare/sekreterare för miljö-
konsekvensfrågor samt en administratör tillika sekreterare i Referensgruppen. 
För det internationella arbetet har slutförvarsorganisationen ett samarbete med 
den internationella samordnaren i kommunen och när det gäller informat-
ion/kommunikation är vi numera en del i tillväxtkontorets marknad- och kom-
munikationsenhet. 
 
Administrationen arbetar kontinuerligt  med kvalitetssäkring och uppföljning 
via bla Stratsys. Slutförvarsorganisationen har också bidragit i arbete med att 
kvalitetssäkra internkontroll samt lednings- och styrsystem. 
 
Organisationen arbetar också aktivt med att minska tjänsteresor och har vissa 
ansvarsupphandlingar.Ett flertal möten har också anordnats som telefon eller 
Skypekonferens. 

Kunskapsuppbyggnad 
 
Under 2016 har slutförvarsorganisationen berett och lämnat förslag till kom-
munstyrelsen gällande yttrande i sak över slutförvar för använt kärnbränsle i 
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Östhammar i enlighet med såväl miljöbalken som kärnteknik- och strålskydds-
lagen till MMD i Nacka samt SSM.  
 
Under 2016 har slutförvarsorganisationen även berett och lämnat förslag till 
yttrande till kommunstyrelsen över kompletteringsbehov i prövningen av ett 
utbyggt SFR i Östhammar i enlighet med såväl miljöbalken som kärnteknik- 
och strålskyddslagen till MMD i Nacka samt SSM.  

Externa kontakter 
 
Kommunen har deltagit och inbjudits till seminarier och informationstillfällen 
av Kärnavfallsrådet, SKB och SSM. Bland dessa kan nämnas seminarier om 
etiska perspektiv på kärnbränslecykeln. 
 
SKB har även under 2016 arrangerat en kunskapsserie med ”Öppet-hus” på 
olika platser i kommunen och med olika teman varje gång. Slutförvarsorgani-
sationen har funnits representerad vid ett flertal tillfällen. 
 

Förkortningar 
 
Kärnavfallsrådet Statens råd för kärnavfallsfrågor 
MKB Miljökonsekvensbeskrivning 
Oss Opinionsgruppen för säker slutförvaring 
SKB Svensk Kärnbränslehantering AB 
SSM Strålsäkerhetsmyndigheten 
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Ekonomi (kkr) 
 
 

 Budget 2016 Utfall 2016 
 
Kostnader 
 

 
8 790 000 

 
 

40 
Kostnader/utgifter 
 

 
400 000 

 
325 000 

50  
Kostnader för arbetskraft 
 

 
5 500 000 

 
4 035 700 

60  
Övrig verksamhet 

 
 600 000 

 
169 500 

 
70  
Övriga verksamhetskostnader 

 
2 300 000 

 
877 400 

   
Totalt 8 790 000 5 407 600 
 
De poster som inte redovisas enligt ovan kontoindelning är finansiella kostna-
der på motsvande 500 kr. 
 
Mer detaljerad redovisning med tillhörande kommentarer återfinns i  
bilaga 7-8 
 
 
 
ÖSTHAMMARS KOMMUN 
 
 
 
 
Jacob Spangenberg 
Kommunstyrelsens ordförande 
      Peter Nyberg 
      Kommundirektör 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 Ansökan om medel 2016 och myndigheternas beslut 
Bilaga 2 Rapportering ur Stratsys, verksamheten 2016 
Bilaga 3 Strategienhetens rapportering till kommunstyrelsen 
Bilaga 4 Strategienhetens rapportering till kommunfullmäktige 
Bilaga 5 Sammanställning ur protokoll  från Presidiemöte, SÄK-, MKB- 

och REF-gruppernas sammanträden 
Bilaga 6 Missiv ny slutförvarsorganisation 
Bilaga 7 Ekonomisk redovisning, 4 positioner 
Bilaga 8 Kommentar till ekonomisk redovisning 
Bilaga 9 Revisionsintyg, KPMG 
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Uppföljning aktiviteter (Slutförvarsenheten)
Kommunfullmäktiges mål Aktiviteter Status Senaste kommentar Startdatum Slutdatum Status

KF 3: Östhammars kommun ska vara en
kommun med gott bemötande och hög
tillgänglighet

FUD 2016
Marie Berggren

Rapporten har släppts från SKB och
slutförvarsorganisationen har startat granskningen.

2016-09-01 2016-12-31 Genomförd

KF 5: Östhammars kommun ska vara en
kommun med ett gott företagsklimat

SÄK: Granska
säkerhetsrapporten för
eventuell utbyggnad av SFR
Marie Berggren

Granskning pågår i säkerhetsgruppen 2014-04-01 2016-12-31 Ej
genomförd

MKB: Granska MKB för
eventuell utbyggnad av SFR
Marie Berggren

Pågår för närvarande inom MKB-gruppen 2014-04-01 2016-12-31 Ej
genomförd

MKB: Sakgranskning av
slutförvarsansökan enligt
Miljöbalken påbörjas
Marie Berggren

Yttrande avlämnat från Östhammars kommun maj
2016

2015-01-01 2016-06-30 Genomförd

Studiebesök
Marie Berggren

Studiebesök skedde i september månad 2016 2016-01-01 2016-12-31 Genomförd

Web-portal för
slutförvarsprocessen utvecklas
Marie Berggren

Portalen lanserades 13 december 2016 2016-01-01 2016-12-13 Genomförd

KF 4: Östhammars kommun ska vara en
kommun där invånarna upplever ökade
förutsättningar för delaktighet

Fortsatt ordförandeskap i
ENWD fram till mötet i Gimo
våren 2016
Marie Berggren

ENWD-konferensen genomförd, ordförandeskapet
avslutat

2016-01-01 2016-06-30 Genomförd

Skype, Lync eller andra
distansverktyg för möten
Marie Berggren

Pågår och utvecklas, framför allt gällande web-
portalen.

2016-01-01 2016-12-31 Ej
genomförd

KF 7: Östhammars kommun ska vara en
kommun med minskad miljöpåverkan

Ökad användning av
kollektivtrafik
Marie Berggren

Samtliga medarbetare har idag ett företagsflexkort
på UL för att underlätta kollektivtrafikresandet.

Gör sammanställning av resandestatistik vid årets
slut.

2016-01-01 2016-12-31 Genomförd

sida 1 av 2 (2017-02-22)
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Kommunfullmäktiges mål Aktiviteter Status Senaste kommentar Startdatum Slutdatum Status

Run Your Meeting
Marie Berggren

Enhetsmöten samt APT-möten kallas och skrivs i
RYM. Det sker även med ledningsgruppsmöten
samt Mex-möten

2016-01-01 2016-12-31 GenomfördKF 9: Östhammars kommun ska vara en attraktiv
arbetsgivare

Medarbetarsamtal genomförs
enskilt eller i grupp
Marie Berggren

Planeringsdagar på Åland 2016 oktober för det
gemensamma arbetet 2017.

Detaljplanering 2017 föremålet för ensilda
medarbetarsamtal i nov/dec

2016-01-01 2016-12-31 Genomförd

sida 2 av 2 (2017-02-22)
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GJ21 GJ2 Prognos redovisning 2017-01-30 15:31:49

1 / 1

Period 2016-12 
ANSV 18*
KTO #4999*

KTYP KGR2 BUDGET År Budget Ack UTFALL Ack UTFALL Per Avvikelse Avvikelse % PROGNOS
I Intäkter/Inkomster 35 Bidrag 8 000,0 8 000,0 5 408,0 2 765,6 -2 592,0 67,6% 8 000,0
Summa I 8 000,0 8 000,0 5 408,0 2 765,6 -2 592,0 67,6% 8 000,0
K Kostnader/Utgifter 45 Lämnade bidrag -400,0 -400,0 -325,0 0,0 75,0 81,3% -400,0
K Kostnader/Utgifter 50 Löner arbetad tid -4 631,7 -4 631,7 -2 845,6 -277,2 1 786,1 61,4% -4 631,7
K Kostnader/Utgifter 51 Löner ej arbetad tid -36,7 -36,7 -122,0 -2,5 -85,3 332,7% -36,7
K Kostnader/Utgifter 55 Kostnadsersättningar -90,0 -90,0 -45,9 -12,6 44,1 51,0% -90,0 -4 035,7
K Kostnader/Utgifter 56 Sociala avg enl lag o avtal -736,4 -736,4 -901,7 -81,8 -165,3 122,4% -736,4
K Kostnader/Utgifter 57 Pensionskostnader -159,0 -159,0 -120,5 -7,8 38,5 75,8% -159,0
K Kostnader/Utgifter 60 Lokal- och markhyror -215,0 -215,0 -14,8 -0,5 200,2 6,9% -215,0 -169,5
K Kostnader/Utgifter 64 Förbrukn.inv o förbrukn.mtrl -80,2 -80,2 -110,5 -67,9 -30,2 137,7% -80,2
K Kostnader/Utgifter 65 Kontorsmaterial och trycksaker -10,0 -10,0 -0,9 0,0 9,1 9,2% -10,0
K Kostnader/Utgifter 68 Tele-, IT-komm. o postbef -61,0 -61,0 -35,0 -0,5 26,0 57,4% -61,0 -877,4
K Kostnader/Utgifter 69 Kostn för transportmedel -3,0 -3,0 -8,3 0,0 -5,3 276,4% -3,0
K Kostnader/Utgifter 70 Transporter och resor -270,0 -270,0 -120,4 -15,8 149,6 44,6% -270,0
K Kostnader/Utgifter 71 Representation -308,0 -308,0 -153,0 -21,4 155,0 49,7% -308,0
K Kostnader/Utgifter 72 Annonser, reklam, information -220,0 -220,0 -12,1 0,0 207,9 5,5% -220,0
K Kostnader/Utgifter 73 Försäkringsprem o riskkostn 0,0 0,0 -9,1 -9,1 -9,1 #DIVISION/0! 0,0
K Kostnader/Utgifter 74 Övriga främmande tjänster -745,0 -745,0 -540,7 -176,1 204,3 72,6% -745,0
K Kostnader/Utgifter 76 Diverse kostnader -34,0 -34,0 -42,1 -9,2 -8,1 123,9% -34,0
K Kostnader/Utgifter 85 Finansiella kostnader 0,0 0,0 -0,5 -0,5 -0,5 #DIVISION/0! 0,0
Summa K -8 000,0 -8 000,0 -5 408,0 -682,7 2 592,0 67,6% -8 000,0

0,0 0,0 0,0 2 083,0 0,0 #DIVISION/0! 0,0
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GJ21 GJ2 Prognos redovisning 2017-01-30 15:34:30

1 / 2

Period 2016-12 
ANSV 18*
KTO #4999*

VHT KTYP KGR2 BUDGET År Budget Ack UTFALL Ack UTFALL Per Avvikelse Avvikelse % PROGNOS
10030 Nämnder I Intäkter/Inkomster 35 Bidrag 0,0 0,0 1 216,4 625,1 1 216,4 #DIVISION/0! 0,0

Summa I 0,0 0,0 1 216,4 625,1 1 216,4 #DIVISION/0! 0,0
10030 Nämnder K Kostnader/Utgifter 50 Löner arbetad tid -2 340,0 -2 340,0 -778,5 -137,8 1 561,5 33,3% -2 340,0
10030 Nämnder K Kostnader/Utgifter 51 Löner ej arbetad tid 0,0 0,0 -0,5 0,0 -0,5 #DIVISION/0! 0,0
10030 Nämnder K Kostnader/Utgifter 55 Kostnadsersättningar -90,0 -90,0 -38,8 -12,1 51,2 43,1% -90,0
10030 Nämnder K Kostnader/Utgifter 56 Sociala avg enl lag o avtal 0,0 0,0 -180,8 -35,0 -180,8 #DIVISION/0! 0,0
10030 Nämnder K Kostnader/Utgifter 57 Pensionskostnader 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,1 #DIVISION/0! 0,0
10030 Nämnder K Kostnader/Utgifter 60 Lokal- och markhyror -110,0 -110,0 -10,7 -0,5 99,3 9,8% -110,0
10030 Nämnder K Kostnader/Utgifter 64 Förbrukn.inv o förbrukn.mtrl -40,0 -40,0 -8,5 0,0 31,5 21,2% -40,0
10030 Nämnder K Kostnader/Utgifter 68 Tele-, IT-komm. o postbef -46,0 -46,0 -23,2 0,0 22,8 50,5% -46,0
10030 Nämnder K Kostnader/Utgifter 69 Kostn för transportmedel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #DIVISION/0! 0,0
10030 Nämnder K Kostnader/Utgifter 70 Transporter och resor -34,0 -34,0 -51,1 -7,2 -17,1 150,4% -34,0
10030 Nämnder K Kostnader/Utgifter 71 Representation -270,0 -270,0 -62,8 -21,2 207,2 23,3% -270,0
10030 Nämnder K Kostnader/Utgifter 72 Annonser, reklam, information -220,0 -220,0 -12,1 0,0 207,9 5,5% -220,0
10030 Nämnder K Kostnader/Utgifter 74 Övriga främmande tjänster 0,0 0,0 -43,8 0,0 -43,8 #DIVISION/0! 0,0
10030 Nämnder K Kostnader/Utgifter 76 Diverse kostnader 0,0 0,0 -5,4 0,0 -5,4 #DIVISION/0! 0,0

Summa K -3 150,0 -3 150,0 -1 216,4 -213,8 1 933,6 38,6% -3 150,0
Summa 10030 -3 150,0 -3 150,0 0,0 411,3 3 150,0 0,0% -3 150,0
21523 Slutförvar I Intäkter/Inkomster 35 Bidrag 8 000,0 8 000,0 4 191,6 2 140,5 -3 808,4 52,4% 8 000,0

Summa I 8 000,0 8 000,0 4 191,6 2 140,5 -3 808,4 52,4% 8 000,0
21523 Slutförvar K Kostnader/Utgifter 45 Lämnade bidrag -400,0 -400,0 -325,0 0,0 75,0 81,3% -400,0
21523 Slutförvar K Kostnader/Utgifter 50 Löner arbetad tid -2 291,7 -2 291,7 -2 067,1 -139,4 224,6 90,2% -2 291,7
21523 Slutförvar K Kostnader/Utgifter 51 Löner ej arbetad tid -36,7 -36,7 -121,5 -2,5 -84,8 331,4% -36,7
21523 Slutförvar K Kostnader/Utgifter 55 Kostnadsersättningar 0,0 0,0 -7,1 -0,5 -7,1 #DIVISION/0! 0,0
21523 Slutförvar K Kostnader/Utgifter 56 Sociala avg enl lag o avtal -736,4 -736,4 -720,9 -46,8 15,5 97,9% -736,4
21523 Slutförvar K Kostnader/Utgifter 57 Pensionskostnader -159,0 -159,0 -120,4 -7,8 38,6 75,7% -159,0
21523 Slutförvar K Kostnader/Utgifter 60 Lokal- och markhyror -105,0 -105,0 -4,1 0,0 100,9 3,9% -105,0
21523 Slutförvar K Kostnader/Utgifter 64 Förbrukn.inv o förbrukn.mtrl -40,2 -40,2 -102,0 -67,9 -61,8 253,6% -40,2
21523 Slutförvar K Kostnader/Utgifter 65 Kontorsmaterial och trycksaker -10,0 -10,0 -0,9 0,0 9,1 9,2% -10,0
21523 Slutförvar K Kostnader/Utgifter 68 Tele-, IT-komm. o postbef -15,0 -15,0 -11,8 -0,5 3,2 78,5% -15,0
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VHT KTYP KGR2 BUDGET År Budget Ack UTFALL Ack UTFALL Per Avvikelse Avvikelse % PROGNOS
21523 Slutförvar K Kostnader/Utgifter 69 Kostn för transportmedel -3,0 -3,0 -8,3 0,0 -5,3 275,5% -3,0
21523 Slutförvar K Kostnader/Utgifter 70 Transporter och resor -236,0 -236,0 -69,3 -8,5 166,7 29,4% -236,0
21523 Slutförvar K Kostnader/Utgifter 71 Representation -38,0 -38,0 -90,2 -0,2 -52,2 237,3% -38,0
21523 Slutförvar K Kostnader/Utgifter 73 Försäkringsprem o riskkostn 0,0 0,0 -9,1 -9,1 -9,1 #DIVISION/0! 0,0
21523 Slutförvar K Kostnader/Utgifter 74 Övriga främmande tjänster -745,0 -745,0 -496,9 -176,1 248,1 66,7% -745,0
21523 Slutförvar K Kostnader/Utgifter 76 Diverse kostnader -34,0 -34,0 -36,7 -9,2 -2,7 107,9% -34,0
21523 Slutförvar K Kostnader/Utgifter 85 Finansiella kostnader 0,0 0,0 -0,5 -0,5 -0,5 #DIVISION/0! 0,0

Summa K -4 850,0 -4 850,0 -4 191,6 -468,8 658,4 86,4% -4 850,0
Summa 21523 3 150,0 3 150,0 0,0 1 671,7 -3 150,0 0,0% 3 150,0
92041 Strateger K Kostnader/Utgifter 50 Löner arbetad tid 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0
92041 Strateger K Kostnader/Utgifter 56 Sociala avg enl lag o avtal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0

Summa K 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #DIVISION/0! 0,0
Summa 92041 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #DIVISION/0! 0,0

0,0 0,0 0,0 2 083,0 0,0 ########### 0,0
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BILAGA  

Kommentar till ekonomisk redovisning för slutförvarsorganisationen 2016. 

En del poster i redovisningen föranleder vissa kommentarer; 

45 Bidrag 
Ekonomiskt stöd till ideell organisation (Oss). Inga ytterligare externa aktörer än 
Oss har sökt bidrag för aktiviteter i slutförvarsfrågan, men posten dimensionerad 
även för att andra ska kunna söka för engångsinsatser. 

47 Konsulttjänster 
Slutförvarsorganisationen har även under 2016 valt att arbeta med 
kunskapsuppbyggnad själva gällande såväl slutförvar för använt kärnbränsle, 
samt utbyggnad av SFR. Här återfinns två stora leverantörer: Matador för 
framtagande av vår nya kunskapsportal-slutförvarswebben samt Front 
Advokatbyrå med miljöjuridisk kompetens. 

50 Löner och arvoden 
Minskade lönekostnader för enheten med anledning av dels föräldraledighet och 
en tjänstledighet.  

60 Diverse främmande tjänster 
Under 2016 har det skett en ombyggnation av kommunhuset och i samband med 
tillbakaflytt finns kostnader för uppgradering av arbetsplatser och möbler. 

70 & 71 Transporter och representation 
Kostnaderna mycket små för slutförvarsorganisationen som helhet 2016 med 
anledning av att slutförvarsorganisationen satsat på att bjuda hit föredragshållare 
till kommunen istället för att göra längre studieresor. Men dock ett stort 
internationell konferens (ENWD) som dragit kostnader för såväl representation, 
busshyra samt tolktjänst. Under representation ryms ett antal lokalhyror (inkl 
lunch och fika) för egna arrangemang inom kommunen med föredrag och öppna 
möten. 

72 Annonser och info 
Inga anmärkningsvärda kostnader. Viss annonsering i samband med föredrag 
med extern föredragshållare. Arbetet med den externa webben hade fokus. 
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http://www.l-w-berlin.de/index_flash.html
http://www.berlin-partner.de/en/capital-city-marketing/
http://kitchen.factoryberlin.com/
http://factoryberlin.com/about/
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http://www.adlershof.de/en/real-estate-start-ups/overview/
http://www.berlin-partner.de/en/the-berlin-location/the-place-to-be-for-startups/
https://www.hu-berlin.de/en/service/contact/venture/index_html?set_language=en
http://borchardt-restaurant.de/de/home/
https://www.euref.de/de/
http://www.dena-startup-bus.de/
https://www.ihk-berlin.de/Service-und-Beratung/finanzierung/Start_up_Unit_der_IHK_Berlin/2253000
https://www.euref.de/de/community-besucher/restaurants/
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https://www.leonardo-hotels.com/leonardo-hotel-berlin-mitte
http://www.nh-hotels.com/hotel/nh-berlin-mitte-leipziger-strasse
https://www.scandichotels.de/hotelsuche/deutschland/berlin/scandic-berlin-kurfurstendamm
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http://www.sofitel-berlin-kurfuerstendamm.com/
https://www.kempinski.com/en/berlin/hotel-adlon/


Berlin Partner 

Innerstad 
öst 

Innerstad 
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