
Lokala säkerhetsnämnden, verksamhet januari – juni 2018 
 
Måluppfyllelse 
Ett styrande dokument för Lokala säkerhetsnämnden är kommunikationsstrategin, som antogs 
i november 2009. Strategin understryker öppenhet i lokala säkerhetsnämndens verksamhet, 
bland annat skall vissa av nämndens sammanträden vara öppna för allmänheten. Vidare 
styrande dokument är nämndens verksamhetsplan för 2018. 
 
Årets viktigaste händelser 
Lokala säkerhetsnämnden har under perioden haft sammanträden i februari, april och juni. 
Sammanträdet i april var öppet för allmänheten och ägde rum på kommunkontoret i 
Östhammar.  
 
Under perioden har Forsmarks Kraftgrupp AB informerat om följande: 

februari 
- Aktuella säkerhetsfrågor 
- Resultat från förtroendemätningen 
- Information om radiologisk omgivningskontroll 2017 
april 
- Drift och säkerhet januari-april 2018 
- Årets revisionsavställningar 
- Genomförd PSR (periodic safety review) 
juni 
- Aktuella drift- och säkerhetsfrågor 
- Kontaminationshändelse under F3 revisionsavställning 
- Wano Follow upp 
- Skogsbranden utanför Almunge och dess påverkan på kraftledningarna 

 
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har informerat om följande: 

februari 
- Mark- och miljödomstolens yttrande till regeringen i KBS:3 ärendet 
- SSM:s granskningsrapport efter den tredje redovisningen av det pågående 

förbättringsarbetet med slutsatsen från SKB 
april 
- FUD 
- Prövningsprocessen 
- Utbyggd SFR 
- Ny anläggningschef SFR 
- Sommaraktiviteter 
juni 
- Tillståndsprövning KBS-3 och utbyggnad av SFR 
- Sigrid skyddsobjekt 
- Opinionsunderökning 2018 



- Aktuella driftsläget på SFR 
- Projekt/investeringar på SFR 2018 
- Rekryteringar 
- Förelägganden 

 
Information från Länsstyrelsen: 

Februari 
- Åtaganden när det gäller bemanning och övningar inom säkerhet och styrning 
juni 
- Nya beredskapszoner 
- Övning, Havsörn 
- Länsstyrelsens reviderade krisberedskapsorganisation 

 
Information från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) 

februari 
- SSM:s och Mark- och miljödomstolens yttrande om slutförvaret 
- Myndighetens omlokalisering till Katrineholm 
april 

- Samlade strålsäkerhetsvärderingen 
- Resultaten i tillståndshavarenkäten 
- Myndighetens föreskriftsarbete 
- Samlad strålsäkerhetsarbete 

 
Representanter för Lokala säkerhetsnämnden och kommunen har deltagit på samtliga KSO 
och GMF-möten. 
 
Ekonomiskt resultat januari-juni 2018 
För verksamheten 2018 har nämnden tilldelats ett statsbidrag på 200 000 kronor. Ytterligare 
200 000 kronor har ansökts för verksamheten 2018. Till och med juni månad har nämnden 
förbrukat 202 000 kronor, riktpunkt 200 000 kronor. 
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