
 
Kommunstyrelsen 
 

Utdrag 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 
2013-12-17  

 

 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Kommunkontoret Östhammar, kl 13.00-13:30 
 

Beslutande Enligt särskild närvarolista 

Övriga deltagande Peter Nyberg, kommunchef 
Inger Modig Lind, kommunjurist/sekreterare kommunstyrelsen 
Marie Berggren, § 256 
 

 
Utses att justera Margareta Widén Berggren (S) och Lennart Owenius (M) 

Justeringens  
plats och tid  

 
Underskrifter Sekreterare …………………………………………….. Omedelbart justerad paragraf 256 
 Inger Modig Lind  

 
 Ordförande ……………………………………………..  
 Jacob Spangenberg (C)  

 
 Justerande …………………………………………….. …………………………………………….. 
 Margareta Widén Berggren (S) Lennart Owenius (M) 

 
 ANSLAG/BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Kommunstyrelsen 

 
Sammanträdesdatum 2013-12-17 

Datum för  
anslags uppsättande 2013-12-18 anslags nedtagande 2014-01-09 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunkansliet, Östhammars kommun 
  
Underskrift ……………………………………………..  
 Inger Modig Lind  
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Delges 
Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm 
registrator@ssm.se 
 
Marie Berggren 
Johanna Yngve Törnqvist 
Informationen 

 
 

  
 
 
 
§ 256 Dnr 2013KS416 Dpl 900 
 
Remiss 
Svensk Kärnbränslehanterings AB (SKB) Fud-program 2013. Program för 
forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförva-
ring av kärnavfall./Förslag till yttrande 
SSM2013-4030 
 
Med anledning av SKB:s beslut den 3 juni 2009 att välja Forsmark som plats för 
en ansökan om att få bygga och driva ett slutförvar for använt kärnbränsle inför-
de Östhammars kommun en organisation som har till uppgift att, ur ett kommu-
nalt perspektiv, granska de handlingar, som rör slutförvar av använt kärnbränsle 
som SKB löpande presenterar.  
 
Kommunens utgångspunkt i sitt arbete med att granska denna typ av doku-
mentation är att strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, är expertmyndighet och ska ha 
tillgång till den expertis som krävs för att granska och bedöma kvaliteten på do-
kumenten.  
 
Kommunens fokus ska, enligt vår bedömning, i huvudsak ligga på de frågor som 
enligt oss bedöms falla inom ramen för kommunens ansvar och kompetens.  
 
I kommunens slutförvarsorganisation finns två granskande grupper, en grupp 
med fokus på den långsiktiga säkerheten (säkerhetsgruppen) och en grupp med 
fokus på miljökonsekvenser for människors hälsa och miljö (MKB-gruppen). 
Därutöver finns en referensgrupp med deltagare från samtliga politiska partier. 
Grannkommuner och lokala intresseorganisationer med huvudsyfte att informera 
medborgare och intresserade, inom och utom kommunen.  
 
Samtliga grupper i organisationen har läst och lämnat förslag till synpunkter på 
FUD 2013, med olika infallsvinklar och med huvudansvar för olika delar.  
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Östhammars kommun kan konstatera att det yttrande (Kommunstyrelsen (KS) 
2010-12-14 § 259) med frågeställningar och synpunkter som framfördes över 
FUD 2010 fortfarande i allt väsentligt är aktuellt och viktigt för kommunen att 
det beaktas.  
 
Östhammars kommuns yttrande följer den struktur som återfinns i FUD 2013 i 
den mån detta är möjligt.  
 
Eventuella synpunkter lämnas till Strålsäkerhetsmyndigheten senast 31 decem-
ber 2013.  
 
Enhetschef Marie Berggren föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets beslut 2013-11-18 
 
Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 
 
Ärendet behandlas på arbetsutskottets och kommunstyrelsens extrainsatta sam-
manträde 2013-12-17. 
_____ 
 
Enhetschef Marie Berggren föredrar ärendet. 
 
Arbetsutskottets förslag 
 
Östhammars kommun yttrar sig i enlighet med föreliggande förslag till yttrande 
daterat 2013-11-28, över SKB:s Fud-program 2013. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
_____ 
 
Marie Berggren föredrar ärendet för kommunstyrelsen. 
 
I ärendet yttrar sig Barbro Andersson Öhrn (S), Bertil Alm (C) och Anna-Lena 
Söderblom (M). 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Östhammars kommun yttrar sig över Svensk Kärnbränslehanterings AB 
(SKB) Fud-program 2013 i enlighet med föreliggande förslag till yttrande 
daterat 2013-11-28. (Bilaga 1). 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
_____ 
 
 
 


