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    Dnr KS-2020-1 

1. Information  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott och tjänstemän informerar. 
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    Dnr KS-2020-1 

2. Information från tekniska förvaltningen  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 

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

 problem  

 positiva händelser 

 större områden som kommer lyftas som egna ärenden 

 stora investeringsobjekt  

 pågående processer  

 ändamålsenlig organisation 

 större upphandlingar  

 saker som medborgarna lyfter 

 status på befintliga fastigheter och underhåll  
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    Dnr KS-2020-1 

3. Information från mark- och exploateringsgruppen  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen. 

 

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

 prioriteringar som MEX-gruppen arbetar med, avstämning gentemot politiken 

 läget inom bostadsektorn samt inom industri, kontor och handel nedbrutet på ort  

 planberedskapsarbetet  

 större infrastrukturgrepp som kommunen bör ta i framtiden och som helst ska kunna 

räknas hem i framtida exploateringar 

 förfrågningar från företag, vad som når MEX-gruppen och politiken 

 diskussion om vissa strategier, t.ex. kring etablering och exploatering samt strategiska 

förvärv 

 omvärldsspaning 

 vattenfrågor, där Gästrike Vattens tjänstemän kommer delta på informationsärendet 

vid behov 
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    Dnr KS-2019-520 

4. Statusrapport för revideringsarbete av ÖP2016  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av lägesrapporten för revideringsarbetet av ÖP2016. 

 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningens statusrapport för pågående revideringsarbete av ÖP2016.  

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

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
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    Dnr KS-2020-43 

5. Uppdrag gällande samordning av samhällsbetalda resor  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att… 

 

Ärendebeskrivning 
Det är idag ett delat ansvar för de samhällsbetalda resorna (färdtjänst, skolskjuts och 
skolskjutstaxi), både avseende myndighetsutövning och drift. Det finns anledning att fundera 
över om detta kan hanteras mer samordnat, där regionen tar ett helhetsansvar. 

Ärendets behandling 
På kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-14, § 13, beslutades att ärendet skulle utgå och 
behandlas på sammanträdet 2020-01-21.  

På arbetsutskottet 2020-01-21, § 44, beslutades att presidierna i socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden skulle bjudas in till sammanträdet 2020-02-04 för att diskutera för- och 
nackdelar med att överlåta drift och eventuellt myndighetsutövning av samhällsbetalda resor. 

Beslutet skickas till 

 Socialnämnden 
 Barn- och utbildningsnämnden 
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    Dnr KS-2020-79 

6. Diskussion inför beslut gällande eventuell folkomröstning 
avseende slutförvar för använt kärnbränsle i Östhammars 
kommun  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lämnar ärendet till fortsatt beredning i arbetsutskottet 2020-03-24 och 
kommunstyrelsen 2020-03-31.  

Preliminärt förslag till beslut i den fortsatta beredningen enligt ovan: 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till fullmäktige med följande alternativa förslag till 
beslut: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge valnämnden i uppdrag att bereda ett 
ärende för beslut att en rådgivande folkomröstning gällande slutförvar ska hållas i 
Östhammars kommun.  

Alternativt 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att inte hålla en rådgivande 
folkomröstning gällande slutförvar. Kommunfullmäktige anser att när det säkerställts att en 
lagstiftning finns på plats gällande ansvar efter förslutning av ett planerat slutförvar, kan 
kommunfullmäktige fatta beslut i vetofrågan. 

 

Ärendebeskrivning 

Bakgrund om sakfrågan: slutförvar för använt kärnbränsle i Östhammars kommun 
Östhammars kommun har sedan 1995 följt frågan om att upprätta ett slutförvar för använt 
kärnbränsle i Östhammars kommun.  

På olika sätt och i olika konstellationer har kommunen arbetat med att bygga kunskap hos sig 
själv och bland medborgarna genom att ställa frågor, begära klargörande och kompletteringar. 
Regeringen fick 2018-01-23 Mark- och miljödomstolens (MMD) yttrande enligt miljöbalken 
över Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB):s ansökan om ett uppförande av slutförvar för 
använt kärnbränsle, likväl som Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) yttrande enligt 
kärntekniklagen över SKB:s ansökan om ett uppförande av slutförvar för använt kärnbränsle. 
SSM tillstyrkte att ett slutförvar kan uppföras i enlighet med den ansökan som lämnats in 
enligt kärntekniklagen men MMD lyfte ett antal frågeställningar som fortfarande behövde 
besvaras innan de bedömde att tillåtlighet kunde tillstyrkas enligt miljöbalken. 

Med anledning av MMD:s yttrande avblåstes den rådgivande folkomröstning som 
kommunfullmäktige beslutat hålla i Östhammars kommun söndagen den 4 mars 2018. 

Yttrandet från MMD föranledde Miljödepartementet att begära en komplettering av SKB över 
ett antal frågeställningar som MMD lyft. SKB gavs också möjlighet att inkomma med förslag 
på tillåtlighetsvillkor. 
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SKB har besvarat kompletteringen och denna har skickats på remiss bl a till myndigheter, 
universitet och högskolor, intresseorganisationer samt Oskarshamns och Östhammars 
kommuner. Östhammars kommun besvarade remissen den 3 december 2019, och SKB 
bemötte samtliga remissinstansers yttranden den 18 december 2019. 

Östhammars kommun har i sitt yttrande över kompletteringen bemött förslag till 
tillåtlighetsvillkor som lämnats samt även fört ett resonemang på tillåtlighetsvillkor för egen 
del dels utifrån de tidigare ställningstaganden som kommunen gjort i huvudförhandlingarna i 
MMD samt utifrån de utmaningar det innebär att vara värdkommun för ett slutförvar. 

Beslut i veto-frågan och beslutsunderlag till detta 
Det är rimligt att anta att regeringen önskar få besked av Östhammars kommun under 2020 på 
hur Östhammars kommun ställer sig till etableringen av ett slutförvar för använt kärnbränsle i 
Östhammars kommun, den så kallade veto-frågan. 

Fullmäktige har att avgöra vilka underlag som krävs inför veto-beslutet. Innan veto-beslutet 
har beredande organ inom slutförvarsorganisationen (granskningsgrupper samt villkorsråd) 
konstaterat att det måste säkerställas att en lagstiftning finns på plats gällande ansvar efter 
förslutning av ett planerat slutförvar. Ansvar efter förslutning innebär att staten tar hela 
ansvaret för slutförvaret efter slutlig förslutning enligt miljöbalken. Beslutsunderlag som finns 
är beslutsunderlaget från den sökande, yttrandet från MMD och SSM, samt kompletteringen 
från SKB till regeringen. Därutöver har slutförvarsorganisationen länge arbetat aktivt med 
kunskapsuppbyggnad inom granskningsgrupperna samt referensgruppen för att vara 
välinformerade i frågeställningarna. Fullmäktige har att avgöra om det även krävs en 
rådgivande folkomröstning som underlag för beslut.  

Krav på beslut och åtgärder inför folkomröstning 
Om en kommun ordnar en kommunal folkomröstning som inte sammanfaller med allmänt val 
eller nationell folkomröstning finns det några viktiga skillnader som behöver hanteras.  

I anslutning till att fullmäktige beslutar om att hålla en folkomröstning ska flera praktiska 
aspekter beslutas. Det rör bland annat dag för omröstningen, omröstningsdistrikt och lokaler 
och frågan som ska ställas. Dessa aspekter kräver viss tid att bereda, t.ex. på grund av att 
lokaler behöver kontrolleras och bokas. Den del av beredningen som kräver längst 
framförhållning är dag för omröstningen, eftersom samråd ska ske med Valmyndigheten i 
denna fråga minst tre månader före den tänkta dagen.  

Ekonomi och resurser för en folkomröstning  
Uppgifterna om ekonomi och resurser är uppskattningar. Om folkomröstning ska hållas krävs 
noggrannare beräkningar.  

Både valet till riksdag, kommun och landsting 2018 och valet till europaparlamentet 2019 
kostade omkring 800 000 kronor. I detta ingår bemanning med röstmottagare, utbildningar för 
dessa, valnämndens sammanträden, lokalhyror, en del material och annonsering etc. 
(Kommunen får bidrag från Valmyndigheten vid allmänna val, vilket gör att vi bekostar en 
lägre summa.) Utöver de ordinarie kostnaderna tillkommer kostnader för det arbete som 
Valmyndigheten behöver göra åt kommunen med bland annat röstlängder, detta kostar 
40 000-70 000 kronor enligt Valmyndigheten. Kommunen måste även köpa material och 
trycksaker samt sprida information till de röstberättigade om sakfrågan. Totalt 
rekommenderas en budget på 900 000-1 000 000 kronor. Detta kan sänkas om ambitionsnivån 
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är lägre än vid de allmänna valen avseende t.ex. period för förtidsröstning, antal distrikt och 
öppettid på omröstningsdagen.  

Valkansliet behöver bemannas för att bereda ärenden till valnämnd och fullmäktige samt för 
att utföra den praktiska administration som krävs. Det rör sig uppskattningsvis om 1,0-1,5 
heltid inom administration och 0,25-0,5 heltid av sakkunnig tjänsteperson under aktuell 
period, 4-6 månader. I och med att de tjänstepersoner som ingår i valkansliet utför andra 
arbetsuppgifter då det inte är ordinarie val behöver man bestämma om bemanningen ska lösas 
genom att sänka ambitionsnivån på andra områden eller ta in extra personal. 

Beslutsunderlag 
Länkar: 

 Regeringskansliets webbplats om slutförvaret 
 MMD:s yttrande över slutförvaret 2018-01-23 
 SSM:s yttrande över slutförvaret 2018-01-23 och  
 SSM:s yttrande över SKB:s komplettering 2019-09-30, Miljöbalksprövningen och 

Kärntekniklagprövningen 
 Östhammars kommuns yttrande till miljödepartementet 2019-12-03, 

Miljöbalksprövningen och Kärntekniklagsprövningen 
 Bemötande från SKB på inkomna remissyttranden 2019-12-18, Miljöbalksprövningen 

och Kärntekniklagsprövningen 
 Lag (1994:692) om kommunala folkomröstningar 
 Kommunallagen (2017:725) 
 Valmyndighetens manualer – Kommunal folkomröstning mellan valen 

Beslutet skickas till 

 Regeringen, miljödepartementet 
 SSM (fk) 
 OSS (fk) 
 Oskarshamns kommun (fk) 
 Valnämnden och -kansliet 
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    Dnr KS-2020-50 
 

7. Fördelning av integrationsmedel  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att delegera beslut om insatser av ovanstående medel till 
Kommundirektören samt att dessa beslut skall beredas i kommunens ledningsgrupp. 

 

Ärendebeskrivning 
Östhammars kommun erhåller en schablonersättning i samband med mottagandet av 
nyanlända (ej ensamkommande barn). Syftet är att schablonen skall täcka de kostnader 
kommunen har för att introducera den nyanlände. I huvudsak finansierar detta, mottagande 
och bosättning samt initiala kostnader för skola och förskola. Fördelningen av medel har 
under åren förändrats och förskola, skola, gymnasium får idag en större andel. I beslut KS 
2016-229 beslöts bl.a. följande: 

Det generella statsbidraget används i huvudsak för att stärka mottagningen av nya barn i 
skolan, aktiviteter som underlättar ett snabbt inträde på arbetsmarknaden, stödja och tillvarata 
det civila samhällets engagemang och kunskap samt samordning, stöd, kunskaps-
uppbyggande och utveckling av de kommunala verksamheterna.  

 Östhammars kommun initierar ett Integrationsråd där kommunen samlar aktörerna 
från det civila samhället. Kommunens roll är att samordna och administrera rådet.  

 Kommunens förvaltningar samlas i en Styrgrupp Integration för att utveckla, 
koordinera och optimera verksamheten.  

 Användningen av övriga medel i det generella statsbidraget föreslås beredas av 
Styrgrupp Integration utifrån ovanstående riktlinje.  

Då Styrgrupp Integration har avvecklats föreslås att ett annat kommunövergripande forum 
övertar beredningsuppdraget. 

Beslutet skickas till 

 Kultur- och fritidsnämnden 
 Barn- och utbildningsnämnden 
 Socialnämnden 
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    Dnr KS-2020-60 
 

8. Beslut om bidrag inom integrationsområdet till Sanda 
Bygdegård  

Förslag till beslut 
Östhammars kommun beviljar Sanda Bygdegårds ansökan om bidrag. 

Bidraget finansieras av det schablonbidrag kommunen erhåller från staten. 

 

Ärendebeskrivning 
Föreningen Sanda Bygdegård ansöker om medel för att bedriva kompletterande insatser inom 
området, mottagande av nyanlända. De har bedrivit sin verksamhet sedan 2016 med medel 
från såväl Östhammars kommun som europeiska socialfonden. 

I ansökan vill man ha ett fokus på integrerande insatser för kvinnor, familjen och barnen. 
Detta är områden där föreningen väl kompletterar den kommunala verksamheten. 

Inriktningen på ansökan är i linje med det beslut KS tog 2016-229.  

Beslutsunderlag 

 Ansökan från Projekt Aktivera 
 Verksamhetsberättelse 
 Tidigare ansökan 

Beslutet skickas till 

 Arbetsmarknadsenheten 
 Kultur- och fritidsnämnden 
 Socialnämnden 
 Barn- och utbildningsnämnden 
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    Dnr KS-2019-791 

9. Organisationsförändring, delrapport  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av rapporten. 

Ärendebeskrivning 
(Bakgrund) Kommunstyrelsen gav i maj 2019 förvaltningen i uppdrag att komma med ett 
förslag till organisationsförändring.  

(Information om ärendet) Arbetsgruppen för organisationsförändringen har tagit fram ett 
förslag på organisationsmodell. Styrgruppen, bestående av kommundirektören och barn- och 
utbildningschefen, föredrar för hur förslaget ser ut, samt vilka som är de kommande stegen i 
arbetet: 

- En förvaltning uppdelad på fyra områden: 

o Verksamhetsstöd 

o Omsorg 

o Bildning 

o Samhälle 

- Kommande steg: 

o Fortsatt framtagning och förankring av vår nya organisationsmodell. 

o Central samverkan under våren. 

o Beslut i ledningsgruppen i maj. 

o Beslut i KS i juni. 

o Samverkan på individnivå från och med juni. 

o Implementering från och med juli. 

o Beslut i KF i september. 

o Nya organisationen på plats från och med januari 2021. 

Beslutsunderlag 
Presentation på sammanträdet 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Samtliga nämnder  
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10. Ägarstrategi för Hargs Hamn AB, diskussion och eventuellt 
uppdrag  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att förbereda ett ärende… 

 

Ärendebeskrivning 
Östhammars kommun är idag majoritetsägare, 89%, för HHAB. Hargs Bruk äger återstående 
11%. Hamnen står inför flera stora investeringar de närmaste åren, farledsfördjupning, 
byggande av ny kaj samt hallbyggen.  

Beslutet skickas till 
Kommundirektör Peter Nyberg 
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    Dnr KS-2020-82 
 

11. Anmälningsärende, Räddningsnämndens plan för 
räddningsinsats 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  

 

Ärendebeskrivning 
Planerna upprättas av brandförsvaret.  

Beslutsunderlag 

 Räddningsnämndens protokoll 2019-12-18, § 73 
 Kommunens plan för räddningsinsatser vid AB Sandvik Coromant, Gimoverken 

Ärendets behandling 
Räddningsnämnden har beslutat om kommunal plan för räddningsinsats för AB Sandvik 
Coromant, Gimoverken för Östhammars kommun och en verksamhet i Uppsala kommun 
2019-12-18, § 73. 

 



PROJEKT AKTIVERA ÖSTHAMMAR
- en ideell förening för stöd till nyanländas integration -

Postadress: Sanda Bygdegård, Sanda 438, 742 95 Hargshamn
Hemsida: www.paosthammar.se

2019-12-08

Östhammars kommun
Att.: Kommundirektör Peter Nyberg

Fortsatt verksamhet i Projekt Aktivera Östhammar

Den ideella föreningen Projekt Aktivera Östhammar (PAÖ) har sedan slutet av 2016 drivit ett projekt
till stöd för nyanländas initiala etablering och integration, i samarbete med kommunens
integrationsenhet, Arbetsförmedlingen med flera. Projektet drivs med finansiellt stöd från den
europeiska socialfonden (via Jordbruksverket), Upplandsbygd -lokalt ledd utveckling och
kommunen. Finansieringen är beräknad för en projektperiod som avslutas med utgången av februari
2020.

Föreningen ansöker härmed om ett bidrag från kommunen för att kunna fortsätta verksamheten
under resten av 2020.

I det fortsatta arbetet avser vi att särskilt fokusera på nyanlända kvinnors integration.

Vi har sedan vi startade vårt projekt har vi haft regelbundna aktiviteter riktade mot nyanlända
kvinnor, i form av särskildå träffar, och mot barn, med syfte att få dem att känna sig hemma i
samhället tillsammans med svenska barn, bl.a, genom biobesök samt idrotts- och friluftsaktiviteter.

Vi har sedan en tid tillbaka ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, där vi under ordnade
former erbjuder intensiv svenska, vattensäkerhetsträning och vi är också på gång med körkortsteori
för kvinnor.

Under våren kommer vi i samma form att erbjuda hushållsnära information i studiecirkelform,
exempelvis mathygien och information kring de hushållsprodukter som används i Sverige.

De kvinnor som finns i vårt kontaktnät har kommit olika långt i sin integration. Anpassning till ett helt
nytt samhällssystem är en komplex situation. Risken är stor att nyanlända kvinnor isoleras i hemmet
och i den egna språkgruppen. Vi vill erbjuda stöd och hjälp för att öka kunskapen om det svenska
samhället och involvera kvinnor och barn i olika aktiviteter utanför den egna, inre cirkeln. Vi är flera
som på mikronivå, d.v.s. individ till individ, stöttar med allt från att hjälpa till att förstå de
ekonomiska realiteterna till att-förstå skolans uppbyggnad.

I tillägg till detta vill vi fortsatt vara behjälpliga med möblering av lägenheter för de nyanlända, även
om denna aktivitet blir av mindre omfattning än hittills. Kommunen har upplyst att nyanlända via
Migrationsverket kan bli ca 39 personer under 2020. Vi har en fungerande kommunikation med
integrationsenheten och vi hoppas kunna fortsätta detta goda samarbete och utgöra ett komplement
till kommunens verksamhet.

PAÖ
vi hjälper



Mot denna bakgrund ansöker vi om ett bidrag från kommunen för vår verksamhet 2020. Ett sådant
bidrag, tillsammans med kompletterande finansiering från andra källor, skulle göra det möjligt för oss
att fortsatt engagera en projektledare på deltid och systematiskt involvera några nyanlända i
verksamheten samt att genomföra sådana sammankomster och aktiviteter som skisserats ovan.

Med vänlig hälsning

Projekt Aktivera Östhammar

Ordförande Projektledare

2
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Östhammars kommun 

    Att.: Kommundirektör Peter Nyberg 

 

 

Komplettering av ansökan om stöd för 2020 till Projekt Aktivera Östhammar 

 

Den ideella föreningen Projekt Aktivera Östhammar (PAÖ) ansökte 2019-12-08 om ett bidrag 
från kommunen för att kunna fortsätta verksamheten under resten av 2020. Med denna 
skrivelse vill vi komplettera vår ansökan. 

För att driva verksamheten under 2020 ansöker vi om ett bidrag från kommunen på 150 000 
kr. Ett sådant bidrag skulle, i tillägg till de medel som vi förväntar ska bli utbetalade efter 
slutredovisning till Jordbruksverket, ge föreningen möjlighet att fortsätta arbetet enligt den 
inriktning som vi angav i ansökan 2019-12-08. 

Föreningens årsredovisning för föregående år är ännu inte färdigställd. Som bakgrund till vår 
ansökan sammanfattar vi i det följande föreningens verksamhet under 2019. 

 

Stöd till initial etablering 

Vi kompletterar kommunens mottagning av nyanlända genom att kort efter ankomst besöka 
dem och bidra med möblering och utrustning. För detta ändamål samlar vi in, lagrar och 
distribuerar möbler och husgeråd som skänks, främst av privatpersoner. Ibland gör vi också 
mindre inköp av inventarier för att möta speciella behov. 

Under 2019 har vi deltagit i mottagandet av ca 45 nyanlända, vuxna och barn, inklusive EBO. 

En lagerlokal har iordningställts i en förrådsbyggnad på Sanda Bygdegård för lagring av 
donerade möbler m.m. En större donation mottogs av alla möbler från Vattenfalls skolas 
internat i Gimo. Detta gör oss rustade för att kunna bistå kommunens integrationsenhet 
med det som behövs för de nyanlända som kommer under året. 

På grund av den förutsedda minskande tillströmningen av nyanlända har vi vid utgången av 
året återlämnat den transportbil som föreningen har leasat. Transporterna kommer i 
fortsättningen att ske med privata bilar. 
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Information om livet i Sverige, sammankomster och utflykter 

Föreningen ger löpande råd till de nyanlända om praktiska frågor som har att göra med 
anpassningen till livet i Sverige och om kontaktvägar till myndigheter m.m. Ett led i detta 
arbete är sammankomster på Sanda Bygdegård, med information och gemensamma 
måltider. Särskilt en grupp av nyanlända kvinnor har engagerats i förberedelserna. 

Under året har vi anordnat 9 sammankomster av detta slag på Bygdegården. 

Vi gör också utflykter med barn, ungdomar och vuxna för att bidra till hemkänsla i vår region 
och bekantskap med svenska måltidsvanor. Vi genomförde 15 utflykter under 2019, bl.a. 
med båt till Mariehamn och till Stockholm. 

Föreningen har särskilt uppmärksammat att nyanlända kvinnor ofta isoleras i hemmet och i 
den egna språkgruppen. Under året planlade vi därför ett samarbete med Vuxenskolan med 
kortare kurser för nyanlända kvinnor inom vattensäkerhet, matlagningshygien och 
körkortsteori. Vi kommer att fokusera speciellt på dessa insatser under det kommande året. 
Projektledaren har tillsammans med fem nyanlända genomgått en första utbildning till 
kursledare hos Vuxenskolan. Vår vidare plan är att hjälpa kursledarna att utforma egna 
kurser och samlingspunkter för främst kvinnor, där vi också på ett bra sätt kan sammanföra 
nyanlända från olika länder. 

Under 2019 genomfördes fem särskilda samlingar för kvinnor, främst inom delprogrammet 
vattensäkerhet.  

 

Insatser på vägen mot arbetsmarknaden 

Ett av föreningens mål är att bidra till att jämna vägen för nyanlända till arbetsmarknaden. 

Under året hade föreningen sammanlagt fem nyanlända anställda på s.k. extratjänster, med 
bidrag till lönekostnader och handledning från Arbetsförmedlingen. Dessa har arbetat främst 
med upprustning av Sanda Bygdegård. Bygdegården har härigenom blivit bättre lämpad för 
den traditionella verksamheten. Den har också, på ett kostnadseffektivt sätt, kunnat sättas i 
stånd för att tjäna som rastplats och övernattningsställe i Östhammar längs den nya 
Vikingaleden, en vandrings- och cykelled som inspirerats av pilgrimers vandringar genom 
Sverige mot Trondheim. 

Tre av dessa nyanlända har med föreningens medverkan kunnat gå vidare till andra arbeten 
när deras extratjänster upphörde under året. Arbete pågår för att finna en lämplig 
fortsättning för de nyanlända på de två extratjänster som upphörde i början av 2020. En 
möjlig plan, som vi arbetar med, är att en eller möjligen båda kan fortsätta arbeta i vår 
verksamhet med stöd från arbetsförmedlingen. 

Ett mål för föreningen är att lägga grunden till ett socialt företag, som ska kunna erbjuda 
sysselsättning både åt nyanlända och andra som står långt från arbetsmarknaden. Flera olika 
verksamhetsområden som skulle kunna fylla ett behov för framför allt privatpersoner har 
värderats. Ett första område har valts för vidare arbete och utarbetande av en affärsplan: 
Hushållsnära tjänster som gräsklippning, skötsel av planteringar, snöskottning, sandning och 
saltning m.m. Tjänsterna avses bli marknadsförda till hushåll, men också till föreningar och 
företag, i och runt Östhammar. Tjänsten extern tillsyn av fritidsbostäder kan också bli en del 
av erbjudandet. 
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Finansiering 

Verksamheten har sedan starten 2016 finansierats med hjälp av bidrag från Östhammars 
kommun. Fr o m september 2018 har föreningen arbetat med stöd från den Europeiska 
socialfonden, via Jordbruksverket, och från Upplandsbygd – lokalt ledd utveckling. 
Kommunen är medfinansiär i detta projektstöd. Stödet är beräknat för en projektperiod 
fram t o m februari 2020. Utbetalning av hela det beviljade stödet sker först efter godkänd 
slutredovisning. 

För att kunna möta svängningar i likviditeten och eftersläpning i utbetalning av stöd 
tecknade föreningen i checkräkningskredit under året. 

Arbete pågår för att säkra finansiering som kan göra det möjligt för föreningen att fortsätta 
arbetet under år 2020. 

 

Om föreningen 

Föreningens ordinarie årsmöte hölls 2019-03-24. Som styrelse intill nästa årsmöte valdes: 

 
 

  

 

Med vänlig hälsning 

 

Projekt Aktivera Östhammar 

 

 

    
Ordförande    Projektledare 
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§ 49 Dnr KS-2016-229 Dpl 047 
 
Insatser på det integrations- och arbetsmarknadspolitiska området 
 
Inledning 
Östhammars kommun har sedan flera decennier en god arbetsmarknad. Den 
öppna arbetslösheten är och har varit låg samtidigt som sysselsättningsfrekven-
sen är en av de bättre i landet. En effekt av detta är en förhållandevis hög mede-
linkomst och samtidigt litet behov av försörjningsstöd. Bidragande till den goda 
situationen är främst ett väl fungerande näringsliv samt närheten till Uppsala-
Stockholmsregionen. Närheten till storstadsregionen bidrar till att diversifiera 
den relativt industri- och tillverkningstunga sektorn i Östhammar. Utvecklingen 
av infrastrukturen i och med utbyggnaden av 288:an kan väntas gynna denna 
utveckling ytterligare. 
 
Omvärld och bakgrund 
Även om arbetsmarknaden är god och den öppna arbetslösheten är låg finns det 
grupper där trösklarna in på arbetsmarknaden ökar. Detta handlar främst om de 
som är lågutbildade, unga utan erfarenhet, personer med funktionsnedsättning, 
långtidsarbetslösa samt nyanlända flyktingar. Samtidigt som sysselsättningen 
ökar, den inhemska efterfrågan skapar nya jobb, kvarstår matchningsproblemati-
ken.  
 
Under det senaste året har arbetsmarknadsläget för kommunens ungdomar (18-
24 år) förbättras och en tydlig ökning av andelen unga till arbete kan konstateras. 
Under samma tidsperiod har andelen utrikes födda som gått till arbete kraftigt 
minskat och andelen öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd 
ur målgruppen har tydligt ökat.  
 
Utbildning, arbetsmarknadsutbildning, arbetskraftinvandring och matchnings-
projekt är några av de verktyg som använts för att försöka lösa problematiken, 
vilket de delvis också har gjort. Men vissa grupper har haft svårare att klara 
denna matchning, däribland unga, nyanlända och personer med funktionsned-
sättning. För att underlätta för dessa målgrupper finns även ett batteri av verktyg 
inom ramen för den statliga arbetsmarknadspolitiken, bl.a. lönesubventioner 
destinerade till tidigare nämnda målgrupper. Trots försök från såväl det offent-
liga som det privata näringslivet finns det fortfarande betydande och till delar 
växande grupper som står utanför arbetsmarknaden. 
 
Något som detta delvis kan bero på, som också framkommer genom flera under-
sökningar, är att arbetslivets villkor har blivit allt mer krävande. Större krav 
ställs på tempo, effektivitet, specialisering, mindre marginaler, tajta flöden, leve-
rans i tid, självstyrande grupper, decentraliserad problemlösning, Lean, just in 
time osv.  
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Det är en utveckling som både stimulerat medarbetare, skapat effektivare flöden 
och därigenom påskyndat processen med ett bättre resultat för kunden. Samtidigt 
blir dessa landvinningar en ökad tröskel för nämnda målgrupper att komma in på 
arbetsmarknaden. På den här nya, tajtare arbetsmarknaden så saknas möjligheter 
för en längre lärande introduktion. Det krävs nya metoder för introduktion på 
arbetsmarknaden, utan att arbetsgivaren ges en betydande belastning. Utan att 
arbetsgivare ska behöva frångå det landvinnande koncept som kraven på effekti-
vitet och självständigt arbete har gett.  
 
Migration och integration 
Under 2016 kom mer än 163 000 flyktingar till Sverige, många av dem kommer 
att få tillfälliga eller permanenta uppehållstillstånd. Med pågående oroshärdar i 
världen tyder mycket på att flyktingströmmen från Mellanöstern och Central-och 
Östafrika kommer att bestå om än inte i lika stora volymer. Detta kommer att 
påverka Sverige och Östhammars kommun de närmaste åren. Bostäder, skolin-
troduktion, vuxenutbildning, sysselsättning är några av de områden där vi behö-
ver förstärka, förbättra och utveckla. 
 
Östhammars kommun har idag ett avtal med Migrationsverket att ta emot 85 
vuxna och familjer årligen, dessutom har kommunen minst 95 platser för en-
samkommande barn och ungdomar. 
 
Samverkan 
Arbetsmarknadens utmaningar är ett av de problem som kräver samverkanslös-
ningar av flera skäl. Dels är problematiken komplex, matchningen mellan de 
som står utanför och arbetsgivarnas behov, dels den stora volym av nyanlända 
som skall integreras på arbetsmarknaden och dels för att såväl staten som kom-
munen och det lokala näringslivet har stora incitament för att lösa frågan. Det 
handlar om tillväxt, attraktivitet, innanförskap och framtidstro. 
 
Några av de gemensamma utmaningar vi har är: trygga den kommunala sektorns 
kompetensförsörjning, arbetet med lokal och regional utveckling samt att fler 
personer snabbare kommer ut i arbetslivet och får egen försörjning. Genom en 
utvecklad och väl organiserad samverkan kan gemensamma resurser användas 
mer effektivt och ge en ökad samhällsnytta samtidigt som individens livskvalitet 
ökar i och med deltagande i samhällslivet och möjligheten till egen försörjning. 
 
Strategier 
För att ta oss an ovanstående utmaningar, d.v.s. att säkra den sociala hållbarhet-
en, öka arbetskraften och därigenom stärka även den ekonomiska hållbarheten, 
förbättra den lokala matchningen, tillförsäkra oss en framtida god personalför-
sörjning samt att därigenom även motverka den demografiska utvecklingen av-
seende en åldrande befolkning krävs en tydlig, förankrad och prioriterad strategi 
för arbetet. En riktningsvisare som tydligt anger vilken ambition kommunen har 
inom området integration/arbetsmarknad/inkludering. 
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Statsbidrag 
Under 2015 betalades ut ett generellt statsbidrag med avseende på det kommu-
nala flyktingmottagandet, 4,5 miljoner. Huvuddelen av det kommunala arbetet 
med flyktingar täcks av riktade statsbidrag som rekvireras direkt till verksamhet-
erna, mottagande av nyanlända familjer samt ensamkommande barn och ung-
domar. Staten svarar också för viss ersättning avseende asylsökande skolbarn. 
 
Det generella bidraget, 4,5 miljoner som betalades ut under 2015, disponerar 
kommunen fritt. 
 
Kommunchef Peter Nyberg föredrar ärendet. 
 
Kommunledningens skrivelse 2016-03-15 föreligger. 
 
Arbetsutskottets förslag 2016-03-15 
 

- Östhammars kommun tar fram en arbetsmarknadspolitisk strategi där 
kommunens roll tydliggörs, vilka ambitioner och vilken viljeriktning 
kommunen har samt vilka prioriteringar som skall göras på området. De 
arbetsmarknadspolitiska målsättningarna kopplas till mätbara nyckeltal 
som utvärderas kontinuerligt. 
 

- Östhammars kommun tar fram en Integrationspolitisk strategi som anger 
kommunens ambition inom området, vilka satsningar, prioriteringar som 
behövs samt hur arbetet skall organiseras och ansvaret fördelas. 
 

- Om Östhammars kommun och Arbetsförmedlingen är överens om beho-
vet av samverkan bör vi ta fram en överenskommelse där vi delar bilden 
av nuläget, har en gemensam målbild och i stort beskriver hur vi ska ar-
beta tillsammans. Syftet är att skapa ett underlag för förutsägbarhet, tyd-
lighet, ansvar och en långsiktigt hållbar samverkan. I överenskommelsen, 
som bör uppdateras årligen, skall framgå vilka prioriteringar vi skall göra 
på respektive områden, vilka åtaganden som respektive part gör samt 
vilka resurser vi avsätter/prioriterar. 
 

- Det generella statsbidraget i huvudsak används att stärka mottagningen 
av nya barn i skolan, aktiviteter som underlättar ett snabbt inträde på ar-
betsmarknaden, stödja och tillvarata det civila samhällets engagemang 
och kunskap samt samordning, stöd, kunskapsuppbyggande och utveckl-
ing av de kommunala verksamheterna. 
 

- Östhammars kommun initierar ett Integrationsråd där kommunen samlar 
aktörerna från det civila samhället. Kommunens roll är att samordna och 
administrera rådet.  
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- Kommunens förvaltningar samlas i en Styrgrupp Integration för att ut-
veckla, koordinera och optimera verksamheten. 
 

- Medel anslås för sysselsättningsinsatser, lönesubventionerade tjänster 
och praktiksamordning, 1000 tkr, medlen finansieras under 2016 av me-
del ur kommunens utvecklingsfond och det generella statsbidraget, under 
2017 och 2018 finansieras detta ur kommunens utvecklingsfond. Vidare 
att medel anslås för samordning, kunskapsuppbyggnad och utveckling av 
samarbetet med såväl myndigheter som det civila samhället, 650 tkr. 
Medlen anslås under 2016 från det generella statsbidraget, fr.o.m. 2017 
finansieras detta av medel från det riktade statsbidraget. 
 

- Användningen av övriga medel i det generella statsbidraget föreslås be-
redas av Styrgrupp Integration utifrån ovanstående riktlinje. 

_____ 
 
I ärendet yttrar sig Cecilia Bernsten (C), Lennart Owenius (M), Anna Frisk (S) 
och Peter Brandt (SD). 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

- Östhammars kommun tar fram en arbetsmarknadspolitisk strategi 
där kommunens roll tydliggörs, vilka ambitioner och vilken vilje-
riktning kommunen har samt vilka prioriteringar som skall göras på 
området. De arbetsmarknadspolitiska målsättningarna kopplas till 
mätbara nyckeltal som utvärderas kontinuerligt. 
 

- Östhammars kommun tar fram en Integrationspolitisk strategi som 
anger kommunens ambition inom området, vilka satsningar, priori-
teringar som behövs samt hur arbetet skall organiseras och ansvaret 
fördelas. 
 

- Om Östhammars kommun och Arbetsförmedlingen är överens om 
behovet av samverkan bör vi ta fram en överenskommelse där vi de-
lar bilden av nuläget, har en gemensam målbild och i stort beskriver 
hur vi ska arbeta tillsammans. Syftet är att skapa ett underlag för 
förutsägbarhet, tydlighet, ansvar och en långsiktigt hållbar samver-
kan. I överenskommelsen, som bör uppdateras årligen, skall framgå 
vilka prioriteringar vi skall göra på respektive områden, vilka åta-
ganden som respektive part gör samt vilka resurser vi avsät-
ter/prioriterar. 
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- Det generella statsbidraget i huvudsak används att stärka mottag-
ningen av nya barn i skolan, aktiviteter som underlättar ett snabbt 
inträde på arbetsmarknaden, stödja och tillvarata det civila sam-
hällets engagemang och kunskap samt samordning, stöd, kunskaps-
uppbyggande och utveckling av de kommunala verksamheterna. 
 

- Östhammars kommun initierar ett Integrationsråd där kommunen 
samlar aktörerna från det civila samhället. Kommunens roll är att 
samordna och administrera rådet.  
 

- Kommunens förvaltningar samlas i en Styrgrupp Integration för att 
utveckla, koordinera och optimera verksamheten. 
 

- Medel anslås för sysselsättningsinsatser, lönesubventionerade tjäns-
ter och praktiksamordning, 1000 tkr, medlen finansieras under 2016 
av medel ur kommunens utvecklingsfond och det generella statsbi-
draget, under 2017 och 2018 finansieras detta ur kommunens ut-
vecklingsfond. Vidare att medel anslås för samordning, kunskaps-
uppbyggnad och utveckling av samarbetet med såväl myndigheter 
som det civila samhället, 650 tkr. Medlen anslås under 2016 från det 
generella statsbidraget, fr.o.m. 2017 finansieras detta av medel från 
det riktade statsbidraget. 
 

- Användningen av övriga medel i det generella statsbidraget föreslås 
beredas av Styrgrupp Integration utifrån ovanstående riktlinje. 

_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges: 
Integrations och arbetsmarknads samordnare 
Peter Nyberg 
Enheten för arbete och sysselsättning 
Samtliga förvaltningar 
Lednings och verksamhetsstöd (ekonomi) 
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§ 73

Plan för räddningsinsats

RÄN-2019-0135

RÄN-2019-0136

Beslut

Räddningsnämnden beslutar

1. att fastställa kommunal plan för räddningsinsats enligt 3 kap. 6 § Förordningen
(2003:789) om skydd mot olyckor för:

1. AB Sandvik Coromant, Gimoverken för Östhammars kommun.
2. GE Healthcare Bio-Sciences AB för Uppsala kommun.

Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller
densamma.

Sammanfattning

Planerna upprättas av brandförsvaret i samarbete med respektive verksamhet. Planerna
utgår från verksamhetens riskanalys och ska ha den omfattning som säkerheten för
omgivningen kräver.

Planerna har under perioden 18 november –9 december ställts ut i Östhammars respektive
Uppsala kommun. Inga synpunkter har kommit in.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2019-12-11

Bilaga 1 Plan för räddningsinsatser vid AB Sandvik och Coromant, Gimoverken

Bilaga 2 Plan för räddningsinsatser vid GE Healthcare Bio-Sciences AB

Räddningsnämndens arbetsutskott tillstyrker förslaget.
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Kommunens plan för räddningsinsatser vid AB Sandvik Coromant, Gimoverken  

  
  

   1  
  
  
  

1 INLEDNING  

Enligt 3 kap. 6 § Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor ska kommunen upprätta en 
plan för räddningsinsatser för sådan verksamhet som omfattas av kravet på säkerhetsrapport 
enligt 10 § Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor. Verksamheten vid Gimoverken omfattas av det kravet. Företaget är också 
klassat som farlig verksamhet enligt 2 kap. 4 § i Lag om skydd mot olyckor (2003:778)   
  
Denna plan redovisar övergripande brandförsvarets organisation och åtgärder om allvarlig 
kemikalieolycka skulle inträffa vid Gimoverken. Utöver denna plan har brandförsvaret tillgång 
till mer detaljerade insatsplaner för verksamheten.   
  
AB Sandvik Coromant har, i enlighet med 10 § Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga 
och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor upprättat en säkerhetsrapport. 
Säkerhetsrapporten beskriver verksamheten, verksamhetens riskprofil, farliga ämnen, 
handlingsplan samt en intern nödlägesberedskap vid en allvarlig kemikalieolycka.   
  

2 BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN VID GIMOVERKEN  

Gimoverken är placerat i Gimo vid två olika fastigheter. Företaget tillverkar hårdmetallskär för i 
huvudsak industriellt bruk. Enkelt uttryckt grundar sig klassningen på ett ”pressfärdigt 
hårdmetallpulver” som är baserat på wolfram med tillsatser av nickel alternativt kobolt. Andra 
farliga ämnen som finns vid företaget är bl.a. svavelväte, titantetraklorid, klorväte, propan, 
kolmonoxid, metan, metanol, vätgas och etanol. De ämnen som vid en händelse, enligt företagets 
bedömning, kan leda till allvarlig kemikalieolycka redovisas i kapitel 4. Företaget har gjort 
omfattande riskanalyser, och med utgångspunkt från dessa genomfört ett förebyggande arbete 
för att minimera riskerna inom anläggningen. Sannolikheten för en större skadehändelse har 
bedömts som mycket liten. Företaget har gjort en säkerhetsrapport som presenterats för 
Länsstyrelsen, Arbetsmiljöverket och brandförsvaret.  
  
Företaget har en organisation för krisledning med olika funktioner.  
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3 BRANDFÖRSVARETS ORGANISATION VID RÄDDNINGSINSATSER  

Brandförsvaret ansvarar för räddningstjänst i Tierp, Uppsala och Östhammars kommun. Enligt 
avtal mellan de tre kommunerna styrs brandförsvaret av en gemensam politisk nämnd och sköts 
administrativt av Uppsala som värdkommun.   
  
Brandförsvarets räddningsstyrkor utgår från 17 brandstationer. Dessutom finns fyra (värn med 
frivilliga resurser. Räddningsstyrkornas placering och beredskapsform redovisas i bilden nedan.  
  

  
  
På heltidsstationerna finns personal som är beredd att inom 90 sekunder från larmet går rycka ut 
till en olycksplats. Vid RiB-stationerna finns Räddningspersonal i Beredskap (förkortas RiB). 
Räddningspersonalen har beredskap för att inom sex eller sju minuter infinna sig på stationen 
och rycka ut till en olycksplats. Stationernas bemanning och utrustning varierar med den lokala 
riskbilden. 
  
Vid samtliga heltids- och RiB-stationer finns en grundförmåga att påbörja insats vid 
trafikolyckor, bränder, utsläpp av farliga ämnen och drunkningsolyckor. RiB-stationerna har 
förmåga att hantera sjukvårdslarm i väntan på att ambulans ska komma. På heltidsstationerna 
åker man på uppdrag av landstinget för att bistå dem med D-HLR.  
  
Vid värnen finns frivillig personal som, om de har möjlighet när olycka inträffar, kan förhindra 
eller fördröja brandspridning i väntan på ankommande räddningsstyrkor och i begränsad 
omfattning hantera vissa andra nödlägen. Värnet i Öregrund och i Uppsala engageras vid insatser 
till sjöss.   
  
Samtliga stationer i brandförsvaret har en grundläggande förmåga att hantera olyckor med farliga 
ämnen. Dessutom finns en särskild resurs för olyckor med farliga ämnen. Resursen består av en 
container med utrustning och som är placerad på en brandstation. Personalen på denna station 
har, förutom kunskap om att använda utrustningen, också en högre kompetens avseende olyckor 
med farliga ämnen. 
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Brandförsvarets ledningsorganisation för operativ verksamhet fördelas i funktionerna 
systemledning och insatsledning. Med systemledning avses normativ och strategisk ledning av 
hela utryckningsverksamheten. Med insatsledning avses ledning och samordning av enskild 
räddningsinsats. Brandförsvaret har förmåga att leda och hantera flera samtidiga 
räddningsinsatser.  
  
Funktionen räddningschef i beredskap ansvarar på uppdrag av regionens brandchefer för 
systemledning. Till sin hjälp har räddningschef i beredskap en operativ chef på 
räddningscentralen. Den operativa chefen leder och samordnar organisationens resurser inom 
tilldelad ram.   
 
I varje räddningsstyrka finns ett befäl med kompetens för insatsledning av begränsade insatser. 
Vid olyckor som kräver flera insatta styrkor finns också ledningsresurserna insatsledare och 
vakthavande brandingenjör för att hantera ett större behov av ledning och samordning.   

Larmplan vid händelse på Gimoverken  

Vid larm om utsläpp av farligt ämne vid Gimoverken larmas initialt två stationer samt två 
ledningsenheter. Ytterligare resurser kan larmas ut om situationen så kräver. Sådana resurser kan 
exempelvis vara ytterligare stationer, resurser med specialistkompetens samt ytterligare 
ledningsenheter. 

Samverkan med andra räddningstjänstorganisationer  

Uppsala brandförsvar har ett samverkansavtal med Storstockholms brandförsvar om gemensam 
systemledning i Storstockholms räddningscentral, SSRC. 

   
Samverkan sker också med Räddningstjänsten Enköping-Håbo, Gästrike  
Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Sala-Heby och räddningstjänstorganisationerna i 
Stockholms län. Tack vare samverkan med andra räddningstjänstorganisationer förstärks 
brandförsvarets insatsförmåga.   

Det finns också ett regionalt samarbete kring olyckor med farliga ämnen där ytterligare 
specialresurser förutom brandförsvarets egna finns att tillgå vid behov. 
 
Samordning  

Vid större kemikalieolyckor finns det ett behov av resurser från flera olika myndigheter och 
organisationer, t.ex. polis, landsting, kommunala förvaltningar, företaget m.fl. För att lösa 
uppgiften på ett så effektivt sätt som möjligt samverkar dessa myndigheter och organisationer 
med varandra.   

Nationella resurser   

Om en olycka kräver särskild utrustning eller omfattande insatser över tid finns möjlighet att 
nyttja nationella resurser. Dessa nationella kembasresurser har Myndigheten för Samhällsskydd 
och Beredskap, MSB, ställt till kommunernas förfogande. Rekvirering av den utrustningen sker 
genom myndighetens tjänsteman i beredskap.  
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4 IDENTIFIERADE RISKER OCH ÅTGÄRDER  

Med utgångspunkt från de farliga ämnen som Gimoverken hanterar har dimensionerande 
scenarier för respektive ämne analyserats. Ämnen och scenarier som skulle kunna ge allvarliga 
konsekvenser har valts. Tillsammans med dimensionerande scenarier följer här förebyggande 
åtgärder, skadebegränsande åtgärder samt övergripande insatsmål vid utsläpp av dessa ämnen.  
  
Sannolikheten för att något av dessa scenarier skulle inträffa bedöms som mycket liten.   
  

Hårdmetallpulver  
Egenskaper:  

  

Hårdmetallpulver är en blandning av volframkarbid och i huvudsak kobolt 
alternativt nickel. Pulvret kan vara giftigt vid inandning, och är mycket 
giftigt för vattenlevande organismer.  

Dimensionerade scenario:   

  

Vid utsläpp kan pulvret förorena vattendrag och mark.  
I samband med brand bildas giftiga gaser.   

Förebyggande åtgärder:  

  

Pulvret lagras i plastpåsar, inneslutna i 60-liters plåtburkar. Pulverlagret är 
numera kringbyggt av andra byggnader, och därmed inte så sårbart för 
avsiktliga eller oavsiktliga försök att köra in i lagret med ett fordon (som är 
en tänkbar orsak till storskalig kemikalieolycka).  

Skadebegränsande åtgärder:  Pulverlagret är en egen brandcell i EI60, försett med vattensprinkler. 
Pulverlagret har inga golvbrunnar.  

   

  

I anslutning till lastnings/lossningsplats utomhus finns tätningsutrustning 
för dagvattenbrunnar.  

Övergripande insatsmål:  

  

  

Vätgas  

Utrymma och omhänderta eventuella människor inom riskområdet.  
Insats mot brand eller läckage.  

Egenskaper:  
  

Vätgas är en lukt-, färg- och smaklös gas som är mycket lättantändlig.   

Dimensionerade scenario:   

  

Brand i nära omgivning kan orsaka uppvärmning av behållare vilket kan 
leda till kärlsprängning.  

Förebyggande åtgärder:  

  

Marken under tanken är avgrusad.  
Inget brännbart material finns i närheten.   

Skadebegränsande åtgärder:  
  

En manuell vattensprinkleranläggning finns installerad.   

Övergripande insatsmål:  Utrymma och omhänderta eventuella människor inom riskområdet.  
Insats mot brand eller läckage.  
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Propan (gasol)  
Egenskaper:  
  

Propan är en gas som är mycket lättantändlig.  

Dimensionerade scenarier.  

  

Brand i omgivningen kan orsaka uppvärmning av behållare vilket kan leda 
till kärlsprängning.    
Påkörning av fordon kan orsaka läckage.  

Förebyggande åtgärder:  

  

Marken runt tanken är obrännbar.  
Barriärer är utplacerade som skydd mot påkörning.  

Övergripande insatsmål:  

  

Titantetraklorid  

Utrymma och omhänderta eventuella människor inom riskområdet. 
Insats mot brand eller läckage.  

Egenskaper:  
  

Titantetraklorid är en giftig och frätande vätska.  

Dimensionerade scenario:  

  

Rörbrott utomhus, orsakat av korrosion eller påkörning, kan leda till 
läckage.  

Förebyggande åtgärder:  Regelbundna inspektioner av rörsystemet. 
Rören är skyddade vid vägövergångar samt skyltade.  
  

Skadebegränsande åtgärder:  

  

Tydlig uppmärkning av huvudavstängningsventiler avsedda för 
säkerhetsvakter och räddningstjänsten.  

Övergripande insatsmål.  

  

Klorväte  

Utrymma och omhänderta eventuella människor inom riskområdet  
Insats mot läckage.  

Egenskaper:  
  

Klorväte är en giftig och frätande vätska.  

Dimensionerade scenario:  

  

Rörbrott utomhus, orsakat av korrosion eller påkörning, kan leda till 
läckage.  

Förebyggande åtgärder:  Regelbundna inspektioner av rörsystemet. 
Rören skyddade vid vägövergångar samt skyltade.  
  

Skadebegränsande åtgärder:  

  
  

Tydlig uppmärkning av huvudavstängningsventiler avsedda för 
säkerhetsvakter och räddningstjänsten.  

Övergripande insatsmål.  Utrymma och omhänderta eventuella människor inom riskområdet. 
Insats mot läckage.  
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5 VARNING OCH INFORMATION VID OLYCKA  

Varning och information till allmänheten  

I händelse av allvarlig olycka ska de som bor eller vistas i Gimo tätort varnas och informeras. 
Brandförsvaret kan via radio och TV sända ”Viktigt meddelande till allmänheten”, VMA. Det 
finns två nivåer på meddelanden: varning och information.  
  
Varningsmeddelande sänds genast när det är omedelbar risk för skada på liv, hälsa, egendom 
eller i miljön. Varningsmeddelandet kan, om räddningsledaren så beslutar, föregås av signalen  
”Viktigt meddelande” som sänds med hjälp av tre tyfonanläggningar som finns utplacerade i 
Gimo tätort.  
  
Informationsmeddelande sänds utan krav på omedelbarhet, och föregås inte av ”Viktigt 
meddelande”-signalen.  
  
Vid behov startas ”Viktigt meddelande”-signalen på order av räddningschef i beredskap eller 
räddningsledare. Tyfonsignalen ljuder med tonstötar som varar i 7 sekunder och med 14 
sekunders uppehåll däremellan. Signalen varar i ca 2 minuter. När faran är över ljuder signalen 
med en enda lång signal i 30 sekunder. Denna signal provas första måndagen i sista månaden i 
varje kvartal.  
  
Om en allvarlig olycka skulle inträffa på Gimoverken eller dess närhet uppmanas allmänheten i 
Gimo att hålla sig inomhus, stänga dörrar och fönster och stänga av ventilationen. De bör stanna 
inomhus och lyssna på lokalradion tills faran är över. Utöver lokalradion är Sveriges Radios FM-
kanaler, Sveriges Television, Sveriges Utbildningsradio, TV4, Kanal 5 samt Kanal 9 aktörer i 
VMA-systemet.  
  

Underrättelse till myndighet i annat land  

Om effekterna av en olyckshändelse i Gimoverken skulle kräva åtgärder till skydd för 
befolkningen eller miljön i ett annat land än Sverige ska räddningstjänsten omedelbart meddela 
berörd myndighet i det landet.  
  
Analys av tänkbara olyckshändelser har inte visat att sådana effekter kan påverka något 
grannland. Någon planering för sådan situation har därför inte gjorts.   
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6 ÖVNING  

Planens funktion säkerställs genom övning minst vart tredje år. Samövningar sker årligen mellan 
brandförsvar och Gimoverken.  
  

7 UPPRÄTTANDE OCH UPPDATERING AV PLANEN  

Denna plan är upprättad och utgiven av brandförsvaret i samarbete med Gimoverken. Den 
ska förnyas vart tredje år eller när det behövs på grund av ändrade förhållanden. Förnyad 
plan ska skickas till Länsstyrelsen.  
  
  

Kontakter  

 Uppsala kommun    AB Sandvik Coromant  
 Brandförsvaret    Gimoverken   
 753 75 Uppsala     747 80 Gimo  

Tel. 018-727 30 00 (vx)                Tel. 0173-840 00 (vx)  
brandforsvaret@uppsala.se    
    
  
Kontakta brandförsvaret med synpunkter på denna plan eller andra frågor rörande 
räddningsinsatser.  
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