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Östhammars kommun 
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742 21 Östhammar 

Revision av Östhammars kommuns användning av 
fondmedel 2018 

Sammanfattning 

Riksgäldskontoret (Riksgälden) har genomfört revision av hur Östhammars kommun har 
använt medel ur kärnavfallsfonden 2018. Östhammars kommun erhöll 7 080 000 kronor 
ur kärnavfallsfonden för 2018, varav 5 570 600 kronor förbrukades1.  

Inom ramen för revisionen har några redovisade poster i Östhammars kommuns 
redovisning föranlett Riksgälden att vidta en fördjupad granskning över Östhammars 
kommuns användning av fondmedel under 2018. 

I tabell 1 framgår kostnadsposter för vilka Riksgälden finner skäl att inleda ett 
återbetalningsärende. Bland posterna återfinns kostnaden för inköp av 79 stycken datorer. 
Fondmedelsanvändningen för hela eller del av denna åtgärd skulle eventuellt kunna 
föranleda ett återbetalningsbeslut. Riksgälden finner skäl att närmare pröva om denna 
kostnadspost helt eller delvis kan finansieras med fondmedel och kommer därför inleda 
ett återbetalningsärende.  

I tabellen finns även en kostnad om 40 000 kronor för nedlagt arbete kopplat till andra 
ändamål än sådant som kan fondmedelsfinansieras, t.ex. arbete med att skriva 
remissyttrande kopplat till lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (KTL). Kommunen 
har medgett att nämnda kostnad inte har dragits av från de fondmedelsfinansierade 
kostnaderna och att detta inneburit att 40 000 kronor felaktigt har belastat 
kärnavfallsfonden för 2018. 

Vidare i tabellen återfinns även kostnader för en delvis felbokförd faktura avseende 
GDPR-säkring av webbplatser.  

Frågan om återbetalning av felaktigt redovisade kostnader kommer att hanteras inom 
ramen för återbetalningsärendet. 

I övrigt har Riksgälden inte funnit anledning att rikta anmärkning mot Östhammars 
kommuns användning av fondmedel under 2018.  

  

                                              

1 De medel som inte använts har avräknats i samband med en senare utbetalning (RG 2019/773).  
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Tabell 1: Noteringar för vilka Riksgälden inleder ett återbetalningsärende 

Notering                           Belopp, kronor 

Inköp av 79 stycken datorer till politiker 433 315 

Arbetskostnad som inte ska fondmedelsfinansieras 40 000 

Delvis felbokförd faktura avseende GDPR-säkring av 
webbplatser 

27 133 

Summa 500 448 

Bakgrund och syfte med revisionen 

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) beviljade Östhammars kommun 7 080 000 kronor i 
ersättning ur kärnavfallsfonden för 2018. Östhammars kommun har redovisat en 
förbrukning av fondmedel på 5 570 600 kronor. 

Enligt 48 § förordningen (2017:1179) om finansiering av kärntekniska restprodukter 
(finansieringsförordningen) ska Riksgälden revidera hur utbetalade fondmedel har använts. 
Denna revision avser Östhammars kommun användning av fondmedel 2018. 

Östhammars kommuns redovisning 

Av redovisningen framgår att Östhammars kommun under 2018 har arbetat med 
kunskapsuppbyggnad och informationsspridning i frågor som rör hantering och 
slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall. Flera planerade aktiviteter inom 
”kostnader för arbetskraft” och ”övriga verksamhetskostnader” har genomförts i mindre 
omfattning än vad som planerades i samband med ansökan för 2018 vilket förklaras av 
färre sammanträden, resor och politikerarvoden. Östhammar överskred budget inom 
posten ”övrig verksamhet” vilket förklaras av att kommunen bytte ut och uppgraderade 
referensgruppens IT-utrustning med bland annat ett inköp av 79 stycken datorer. Av 
redovisningen framgår också att kommunen under har 2018 yttrat sig över ansökan om 
utbyggnad av SFR enligt såväl miljöbalken som KTL.  

Revisionens genomförande 

Riksgälden har granskat det underlag som Östhammars kommun har redovisat. Inlämnad 
redovisning har granskats i förhållande till lagen (2006:647) om finansiering av 
kärntekniska restprodukter (finansieringslagen) och finansieringsförordningen. Riksgälden 
har även ställt frågor och förelagt Östhammars kommun att komma in med 
kompletterande underlag. Riksgälden har med utgångspunkt i huvudboken genomfört 
stickprovsvis granskning av kostnader mot underlag.  

Analys 

Inledning 

Riksgälden bedömer att den redovisning inklusive kompletterande underlag som 
Östhammars kommun har gett in avseende 2018 års användning av medel ur 
kärnavfallsfonden har möjliggjort för Riksgälden att genomföra revision av 
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fondmedelsanvändningen 2018. Efter genomförd revision har Riksgälden följande 
noteringar: 

Inköp av 79 stycken datorer till politiker 

I redovisningen och av uppgifter lämnade av Östhammars kommun framgår att 
kommunen har köpt in 79 stycken datorer för totalt 433 315 kronor avsedda för samtliga 
79 politiker i kommunfullmäktige.  

Enligt uppgift från kommunen ingår samtliga politiker i kommunfullmäktige i den så 
kallade referensgruppen. Referensgruppen har ett arbetsutskott om fem personer från 
kommunfullmäktige. Arbetsutskottet planerar för aktiviteter för information, dialog och 
kommunikation till kommunfullmäktige och medborgarna i slutförvarsfrågor. Enligt 
kommunen är de inköpta datorerna en förutsättning för att referensgruppens medlemmar 
ska kunna hålla sig informerade inför kommunfullmäktiges veto-beslut om huruvida 
kommunen kan acceptera en lokalisering av slutförvaret för använt kärnbränsle i 
kommunen eller inte. Kommunen bedömer att de inköpta datorerna behövs för att 
politikerna när som helst ska kunna gå in i de digitala arbetsrummen för slutförvar och i 
lugn och ro sätta sig in i de frågeställningar som behövs inför veto-beslutet.  

Östhammars kommun har på ställd fråga inte kommit in med någon uppskattning av i 
vilken utsträckning de 79 politikerna som fått fondfinansierade datorer arbetar med 
slutförvarsfrågan uppskattat som procent av årsarbetstid. Kommunen skriver i sitt svar att 
de flesta är fritidspolitiker och att dessa tar i anspråk tid för inläsning, medverkan i möten 
m.m. på tider som kommunen inte har redovisning på oavsett uppdrag och att uppdraget 
också varierar i tid över året. Kommunen har på ställd fråga heller inte svarat på om de 
inköpta datorerna endast har använts för arbete med slutförvarsfrågor.  

Kostnader för utrustning, t ex datorer, kan vara relevanta för att kommunen ska kunna 
utföra de åtgärder avseende  

1) prövning av frågor om slutförvaring av restprodukter samt  

2) information till allmänheten i frågor som rör hantering och slutförvaring av använt 
kärnbränsle och kärnavfall  

som kommunen enligt finansieringslagen har möjlighet att få fondfinansiering för. Det är 
dock viktigt att kostnaden är skälig i förhållande till det som ska utföras.  

Det åligger kommunen att visa att de kostnader som kommunen vill ha ersättning för från 
fonden är relevanta och skäliga och att svara fullständigt på de frågor som Riksgälden 
ställer i revisionen av hur kommunen har använt fondmedel. Östhammars kommun har på 
ställd fråga inte kommit in med någon uppskattning av i vilken utsträckning de 79 
politikerna som fått varsin dator bekostad av fonden arbetar med slutförvarsfrågan 
uppskattat som procent av årsarbetstid. Kommunen har på ställd fråga heller inte svarat på 
om de inköpta datorerna endast har använts för arbete med slutförvarsfrågor. Riksgälden 
konstaterar därmed att kommunen inte fullt ut har gett Riksgälden de svar som 
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myndigheten har efterfrågat i syfte att Riksgälden ska kunna bedöma skäligheten i att 79 
datorer har köpts in till politiker och till 100 procent kostnadsförts mot fonden. 
Riksgälden inleder ett återbetalningsärende gällande inköpen av de 79 datorerna där frågan 
kommer att prövas. 

Arbetskostnad som inte ska fondmedelsfinansieras  

Kommunen har under 2018 yttrat sig över ansökan om utbyggnad av SFR enligt såväl 
miljöbalken som KTL. Östhammars kommun har angivit att del av tjänst på 
slutförvarsenheten är frikopplad från slutförvarsarbetet enligt miljöbalken och används för 
andra ändamål, t.ex. KTL-arbete. Enligt uppgift från kommunen motsvarade nämnda 
frikoppling från slutförvarsenheten under 2018 tio procent av en tjänst under två månader. 
Kommunen har angivit att med ungefär en veckas arbete och med en schablonkostnad på 
1 000 kronor per timme motsvarar det en kostnad på 40 000 kronor.  

Kommunen har medgett att de inte har korrigerat nämnda kostnad på 40 000 kronor från 
de redovisade fondfinansierade kostnaderna och att konsekvensen av detta är att 
kommunen har redovisat 40 000 kronor för mycket i kostnader mot kärnavfallsfonden för 
2018. 

Detta belopp om 40 000 kronor kommer att hanteras och korrigeras i 
återbetalningsärendet. 
  
Felbokförd faktura avseende GDPR-säkring av webbplatser 
Av stickprovsgranskningarna har det framkommit att en av fakturorna som belastat 
fonden i sin helhet avser kostnader för GDPR-säkring av de tre webbplatserna 
storbrunn.se, slutforvarforsmark.se och tillvaxtosthammar.se. Kommunen anger att 
fakturan är delvis felbokförd och att en tredjedel av kostnaden, den del som avser 
slutforvarforsmark.se, ska finansieras med fondmedel. Hela fakturan uppgår till 40 700 
kronor. Två tredjedelar av 40 700 kronor, dvs. 27 133 kronor, har därmed bokförts 
felaktigt mot fonden. Det felbokförda beloppet kommer att hanteras och korrigeras inom 
återbetalningsärendet.  


