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§ 55. Beslut gällande eventuell folkomröstning avseende slutförvar
för använt kärnbränsle i Östhammars kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att inte hålla en rådgivande folkomröstning gällande slutförvar.
Kommunfullmäktige anser att när det säkerställts att en lagstiftning är beslutad 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.
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.
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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
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:
 Lagrådsremissen Ett förtydligat statligt ansvar för vissa kärntekniska verksamheter
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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

Ärendets behandling
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2020-02-25, § 48, med rubriken
Information/diskussion inför beslut gällande eventuell folkomröstning avseende slutförvar för
använt kärnbränsle i Östhammars kommun och fattade följande 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.
Bordläggning i fullmäktige
Ärendet bereddes i kommunstyrelsen 2020-03-31, § 71.
På grund av situationen med smittspridning av covid-19 bordlades flertalet av de ärenden som
skulle ha behandlats på fullmäktiges sammanträde 2020-04-21, § 31, däribland detta ärende.
Dagens sammanträde
Yrkanden
Margareta Widén Berggren (S), Jacob Spangenberg (C), Pär-Olof Olsson (M), Julia Carlström
(L), Lena Hagman (KD), Camilla Strandman (C) och Anna-Lena Söderblom (M) yrkar att
kommunfullmäktige beslutar att inte hålla en rådgivande folkomröstning gällande slutförvar.
Kommunfullmäktige anser att när det säkerställts att en lagstiftning är beslutad gällande
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ansvar efter förslutning av ett planerat slutförvar, kan kommunfullmäktige fatta beslut i
vetofrågan.
Martin Wahlsten (SD), Kerstin Dreborg (MP) och Lars O Holmgren (BoA) yrkar att
kommunfullmäktige ska besluta att ge valnämnden i uppdrag att bereda ett ärende för beslut
att en rådgivande folkomröstning gällande slutförvar ska hållas i Östhammars kommun.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar att
bifalla Margareta Widén Berggrens (S) med flera yrkande.
Votering
Votering begärs.
Ja-röst för att bifalla Margareta Widén Berggrens (S), Jacob Spangenbergs (C), Pär-Olof
Olssons (M), Julia Carlströms (L), Lena Hagmans (KD), Camilla Strandman (C) och AnnaLena Söderblom (M) yrkande: att kommunfullmäktige beslutar att inte hålla en rådgivande
folkomröstning gällande slutförvar. Kommunfullmäktige anser att när det säkerställts att en
lagstiftning är beslutad gällande ansvar efter förslutning av ett planerat slutförvar, kan
kommunfullmäktige fatta beslut i vetofrågan.
Nej-röst för att bifalla Martin Wahlstens (SD), Kerstin Dreborgs (MP) och Lars O Holmgrens
(BoA) yrkande: att kommunfullmäktige ska besluta att ge valnämnden i uppdrag att bereda ett
ärende för beslut att en rådgivande folkomröstning gällande slutförvar ska hållas i
Östhammars kommun.
Resultat (se voteringsrapport för detaljer):





Ja
Nej
Avstår
Frånvarande

34
9
1
5

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Margareta Widén Berggrens (S)
med flera yrkande.
Beslutet skickas till
 Regeringen, miljödepartementet
 SSM (fk)
 OSS (fk)
 Oskarshamns kommun (fk)
 Valnämnden och – kansliet
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