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Lokala säkerhetsnämnden 
 

Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar, kl. 13:00 – 14:30 
  
Beslutande Lennart Owenius (M) 

Jonas Lennström (S) 
Erik Rudolfsson (S) 
Börje Wennberg (S) 
Christian Janson (S) 
Kenneth Karlsson (M) 
 

Övriga deltagande Kersti Ingemarsson, nämndsekreterare 
Magnus Degerman, slutförvarsenheten 
 

  
Utses att justera Erik Rudolfsson (S) 
Justeringens plats och tid  
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 Kersti Ingemarsson  
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Lokala säkerhetsnämnden 
 

§ 1. Val av justerare 
 
Beslut 
Erik Rudolfsson (S) utses att justerar dagens protokoll. 

 
 
 

§ 2. Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Föredragningslistan godkänns. 
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Lokala säkerhetsnämnden 
 

   Dnr LSN-2022-12 
 

§ 3. Fastställande av verksamhetsberättelse 2022 
 
Beslut 
Lokala säkerhetsnämnden fastställer verksamhetsberättelse 2022. (Bilaga 1). 
 

Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till verksamhetsberättelse 2022 för lokala säkerhetsnämnden vid de 
kärntekniska anläggningarna i Forsmark. 

 
Beslutsunderlag 

• Verksamhetsberättelse 2022 

 
Ärendets behandling 
Den lokala säkerhetsnämnden ska senast den 1 mars varje år lämna en berättelse om 
verksamheten under det senaste budgetåret till regeringen och en kopia av berättelsen till 
Strålsäkerhetsmyndigheten. Regeringskansliet har beviljat förlängd tid för inlämning av 
verksamhetsberättelsen till den 20 mars 2023. 

 
Beslutet skickas till 
Klimat- och näringslivsdepartementet,  
med kopia till  
Strålsäkerhetsmyndigheten    
Sektor verksamhetsstöd: Ekonomi, Fredrik Borgelin 
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Lokala säkerhetsnämnden 
 

   Dnr LSN-2022-4 
 

§ 4. Bokslut 2022 samt återbetalning av ej förbrukade medel 
 
Beslut 
Lokala säkerhetsnämnden har tagit del av bokslut 2022. Ingen del av driftsbidrag avseende år 
2022 finns för återbetalning till Regeringen. 
 

Ärendebeskrivning 

Bokslut 
Lokala säkerhetsnämndens kostnadsbudget 2022 uppgick till 400 tkr. Utfallet blev 445 300 
tkr. Kommunens nettobudget var satt till 0 tkr men utfallet blev ett underskott på ca 45 tkr.  
I bokslutet 2022 föreligger dels en felbokföring avseende ersättning slutförvar 08-12 med 
182 982 tkr dels en ej fakturerad kostnad för administrativt stöd mellan Östhammars kommun 
och lokala säkerhetsnämnden på 228 tkr. Dessa poster justeras 2023. 
 
Enligt Regeringsbeslut 2022-12-21 ska medel som inte har förbrukats tidigare år av 
nämnderna betalas tillbaka till myndigheten senast den 1 februari 2024. 
 

Beslutsunderlag 
• Uppföljningsrapport helår 2022 för lokala säkerhetsnämnden 
• Korrigerad uppföljningsrapport helår 2022 för lokala säkerhetsnämnden 
• Kostnadsfördelning, tjänsteskrivelse daterad 2022-10-18 
• Regeringsbeslut 

 
Ärendets behandling 
Lokala säkerhetsnämnden tog del av redovisad budget- och ekonomiuppföljning per 31 
augusti 2022 vid sammanträde 2022-12-15, § 49. 

 
Beslutet skickas till 
Sektor Samhälle: Marie Berggren, Anna Bergsten 
Sektor verksamhetsstöd: Ekonomi 
Klimat- och näringslivsdepartementet,  
med kopia till  
Strålsäkerhetsmyndigheten    
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Lokala säkerhetsnämnden 
 

   Dnr LSN-2023-2 
 

§ 5. Fastställande av ersättning till lokala säkerhetsnämndens 
sekreterare  

 
Beslut 
Det årliga arvodet till lokala säkerhetsnämndens sekreterare ska följa ”förordningen om 
ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd” och uppgå till 90 % av 
ordförandearvodet. 
Kostnaden belastar ansvar 190000, verksamhet 10030. 
Beslutet gäller från och med 2023-01-01 och tillsvidare. 
 

Ärendebeskrivning 
De lokala säkerhetsnämnderna vid kärnkraftverken har verkat sedan 1981. Ersättningar till 
ledamöter i lokala säkerhetsnämnderna regleras genom ”Förordningen om ersättning för 
uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd”. Ersättningar till ordförandena beslutar 
regeringen om i särskild ordning (f n 13 000 kronor). Lokala säkerhetsnämnden beslutar om 
ersättning till nämndens sekreterare. I Östhammar beslutade nämnden 1982 (§ 26) att 
ersättning till sekreteraren ska utgå med samma belopp och enligt samma grunder som för 
ordföranden. Enligt finansdepartementets handläggare och enligt beslut från KSO-
kommunerna 1995-01-11 enades det om att fastställa ersättning till sekreterarna i de lokala 
säkerhetsnämnderna med 90 % av ordförandearvodet.  
Föreslås att lokala säkerhetsnämnden i Östhammar förnyar/förtydligar tidigare beslut om 
ersättning till sekreteraren. 
 

Beslutsunderlag 
• Förordning (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och 

råd m.m. Lokala säkerhetsnämndens beslut 1983, § 26; 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/forordning-19921299-om-ersattning-for-uppdrag_sfs-1992-1299 

• Utdrag 1982, § 26 
• Utdrag 1995, § 21 

 
Beslutet skickas till 
Sektor verksamhetsstöd: HR, Ekonomi, Kersti Ingemarsson, Sara Ersund 
  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-19921299-om-ersattning-for-uppdrag_sfs-1992-1299
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-19921299-om-ersattning-for-uppdrag_sfs-1992-1299
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   Dnr LSN-2022-13 
 

§ 6. Rekvisition, medel för den lokala säkerhetsnämnden vid de 
kärntekniska anläggningarna i Forsmark 

 
Beslut 
Lokala säkerhetsnämnden anhåller om medel enligt rekvisition för verksamhetsåret 2023. 
 

Ärendebeskrivning 
Strålsäkerhetsmyndigheten har budgeterat 400 tkr till lokala säkerhetsnämnden. Medlen 
betalas ut kvartalsvis i förskott, efter rekvisition.  
Enligt myndigheten går det bra att lämna en rekvisition för hela verksamhetsåret. 

Rekvisition 
Lokala Säkerhetsnämnden anhåller om 400 tkr i anslag för verksamhetsåret 2023. Medlen 
betalas ut till Östhammars kommuns bankgiro 233-136. Lokala säkerhetsnämnden anges som 
betalningsmottagare. Medlen bokförs på ansvar 190000, verksamhet 10030. 
 

Beslutet skickas till 
Klimat- och näringslivsdepartementet,  
med kopia till  
Strålsäkerhetsmyndigheten  
Sektor verksamhetsstöd: Ekonomi, Fredrik Borgelin, Sara Ersund, Kersti Ingemarsson 
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   Dnr LSN-2022-13 
 

§ 7. Fastställande av Budget 2023 
 
Beslut 
Lokala säkerhetsnämnden fastställer budget 2023. 
 

Ärendebeskrivning 
Lokala säkerhetsnämndens verksamhet finansieras genom statligt anslag.  
Enligt regeringsbeslut får medel för lokala säkerhetsnämnden uppgå till högst 400 000 kronor 
och rekvireras från Strålsäkerhetsmyndigheten.  
En prognos över förbrukade medel ska lämnas till myndigheten senast den 30 november 2023 
och en slutredovisning över medel som inte har förbrukats under 2023 ska redovisas senast 
den 1 februari 2024. Medel som inte har förbrukats under 2023 ska betalas tillbaka till 
myndigheten.  

Kommande poster 
• Kostnader avseende administrativt stöd med 130 tkr för verksamhetsåret 2023. 
• Kostnader avseende KSO utbildningen för ledamöter och tjänstemän i lokala 

säkerhetsnämnden i Varberg 29-31 mars 2023 kommer att belasta nämndens budget med 
uppskattningsvis 120 000 kronor avseende arvode, flerdygnstraktamente, resor, logi och 
förtäring. 

• Kostnader för sammanträden, annonser och övrigt. 
 

Kostnader belastar ansvar 190000, verksamhet 10030. 
 

Beslutsunderlag 
• Kostnadsfördelning avseende administrativt stöd 2023 – 2026 
• Stomprogram KSO utbildning 29-31 mars 2023, se ärende 9 

 
Beslutet skickas till 
Sektor verksamhetsstöd: Ekonomi, Fredrik Borgelin, Sara Ersund, Kersti Ingemarsson 
Klimat- och näringslivsdepartementet,  
med kopia till  
Strålsäkerhetsmyndigheten    
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Lokala säkerhetsnämnden 
 

   Dnr LSN-2023-3 
 

§ 8. Fastställande av arbetsordning, revidering  
 
Beslut 
Lokala säkerhetsnämnden fastställer arbetsordningen. (Bilaga 2). 
 

Ärendebeskrivning 
Regeringen har föreskrivit om ändringar i förordningen (SFS 2022:1745). Reviderat förslag 
till arbetsordning föreligger, bland annat utifrån ändring kring 1, 4, 6, 7 och 9 §§ i 
förordningen. 

 
Beslutsunderlag 

• Förordning (2007:1054) med instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid kärntekniska 
anläggningar; https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/forordning-20071054-med-instruktion-for-lokala_sfs-2007-1054 

• Reviderad arbetsordning 

 
Beslutet skickas till 
Nämndens ledamöter 
Sektor Samhälle: Marie Berggren, Anna Bergsten 
Sektor Verksamhetsstöd: Kersti Ingemarsson (publicering i arbetsrum) 
Tierps kommun;  
 
  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20071054-med-instruktion-for-lokala_sfs-2007-1054
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20071054-med-instruktion-for-lokala_sfs-2007-1054
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Lokala säkerhetsnämnden 
 

   Dnr LSN-2023-5 
 

§ 9. Utbildning för ledamöter i de Lokala säkerhetsnämnderna, 
Varberg 29-31 mars 2023 

 
Beslut 
Informationen är mottagen. 
 

Ärendebeskrivning 
Kärnkraftskommunernas samarbetsorgan (KSO) anordnar utbildning i samarbete med 
Ringhals kärnkraftverk för nyvalda ledamöter i de lokala säkerhetsnämnderna i Varberg 29-31 
mars 2023.  
Avresa sker gemensamt från Östhammars kommunhus med upphandlat bussbolag tisdag den 
28 mars, kl. 12. Stopp för påstigning i Uppsala, ca kl. 13. Utmed resan till och från Varberg 
kommer stopp för fika och middag ske. Logi på Varbergs stadshotell är bokat 28 – 31 mars 
2023. Legitimation krävs i samband med studiebesök vid Ringhalsverket. 

 
Beslutsunderlag 
Stomprogram 

 
Ärendets behandling 
Inbjudan har skickats till valda ledamöter i Lokala säkerhetsnämnden, sekreterare i nämnden, 
utredare inom slutförvarsorganisationen samt till Östhammars kommuns valda ledamöter och 
ersättare i KSO  
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Lokala säkerhetsnämnden 
 

 
   Dnr LSN-2023-4 
 

§ 10. Anmälningsärenden 
 
Beslut 
Informationen är mottagen. 
 

Ärendebeskrivning 
1. Fastställd verksamhetsplan 2023 
2. Handledning för förtroendevalda 
3. Strålsäkerhetsmyndighetens brev om finansiering 
4. Östhammars kommun är remissinstans för Remiss av promemorian Ny kärnkraft i 

Sverige – ett första steg (KS-2023-30).  
5. Information om Fortum och Kärnfull Next:s samarbetsavtal för att möjliggöra 

utbyggnad av små modulära reaktorer (SMR) i Sverige redan i början på 2030-talet. 
Hur de båda företagen ser på kärnkraft, dess möjligheter, nutida och framtida 
åtaganden för befintliga kärnkraftskommuner samt hur kommunerna är essentiella i 
arbetet att göra det möjligt att välkomna nya medlemmar i KSO. 

 

Beslutsunderlag 
• Handlingar för 1-3 finns publicerat i arbetsrummet. 
• Remiss av promemorian Ny kärnkraft i Sverige – ett första steg (KS-2023-30) 
• Kärnkraftskommunernas hemsida; 

https://www.karnkraftskommunerna.se/category/foredrag/ 
 

Ärendets behandling 
Remiss Ny kärnkraft i Sverige bereds av Slutförvarsenheten, troligtvis i flera steg. Lokala 
säkerhetsnämnden kommer att få ta del av beslut. 

 
 
  

https://www.karnkraftskommunerna.se/category/foredrag/
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   Dnr LSN-2023-6 
 

§ 11. Informationsärende: Del av utbildning för nya 
förtroendevalda i Östhammars kommun, mandatperiod 
2023-2026 – Säkerhetsskydds- och beredskapsarbetet i 
Östhammars kommun 

 
Beslut 
Ärendet utgår. 
 

Ärendebeskrivning 
Säkerhetsskyddschef Malin Hübinette informerar om Östhammars kommuns säkerhetsskydd- 
och beredskapsarbete i de ansvarsområden som åligger respektive nämnd. Utbildningstillfället 
fokuserar på kontinuitetsplanering samt civilt försvar.  
 

Beslutsunderlag 
Power Point för informationsärendet kommer att användas.  

 
 



Sid 
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Lokala säkerhetsnämnden vid de 
kärntekniska anläggningarna 
i Forsmark 

Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer Postgiro 
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S-742 21   Östhammar Östhammar  Int +46 173 860 00 Int +46 173 175 37 V.A.T. No Bankgiro 

www.osthammar.se kommunen@osthammar.se SE212000029001 233-1361 
H:\Nämndsekreterare\Lokala säkerhetsnämnd\Lokala Säkerhetsnämnden kallelser och protokoll\Kallelser 2023\2023-03-16\Word\03. Verksamhetsberättelse 2022, LSN.doc 

Verksamhetsberättelse 2022 
för lokala säkerhetsnämnden vid de kärntekniska anläggningarna 
i Forsmark 

Den lokala säkerhetsnämndens uppgifter framgår av kärntekniklagen (SFS 
1984:3) §§ 19 - 21 och instruktionen för lokala säkerhetsnämnder (SFS 
2007:1054). Nämnden skall följa säkerhets- och strålskyddsarbetet och inhämta 
information om planerat eller utfört säkerhets- och strålskyddsarbete vid de 
kärntekniska anläggningarna i Forsmark, inhämta information om planeringen 
av beredskapen mot kärnenergiolyckor vid anläggningarna samt sammanställa 
materialet och informera allmänheten om det.  

Företagen som har kärntekniska anläggningar i Forsmark är Forsmarks kraft-
grupp AB (FKA) och Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB). 

Ledamöter Ersättare 

Östhammar 
Margareta Widén-Berggren (S) ordf. Jonas Lennström (S) 
Lennart Norén (S) Lisbeth Persson (S) 
Mohammad Sabur (V) Mika Muhonen (S) 
Bertil Alm (C) Jacob Spangenberg (C) 
Gunnel Wahlgren (C) Anders Beckman (C) 
Maj-Britt Nilsson (C) Stefan Skoglund (C)  
Lennart Owenius (M) vice ordf. Rune Nilsson (L) 
Anna-Lena Söderblom (M) Anders Bäckström (M) 
Erik Helén (KD) Pär-Olof Olsson (M) 
Christer Lindgren (SD) Martin Wahlsten (-)  

Tierp 
Lotta Carlberg (C) Lars Lindgren (C) 
Jessica Tindre Falk (M) Sara Nordfors (L)  
Margareta Magnusson (S) Lars-Olof Färnström (S) 
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Sekreterare 
Kersti Ingemarsson har varit sekreterare under 2022.  

Årets händelser 
Lokala säkerhetsnämndens sammanträden har genomförts på kommunkontoret 
Östhammar och via plattformen Zoom vid alla de fem fastställda sammanträ-
destillfällena. Annons och Kungörelse om öppet möte för allmänheten har skett 
vid två tillfällen, dock har ingen från allmänheten deltagit. Beslut om verksam-
hetsplan 2022 har ej skett. 

Lokala säkerhetsnämnden har haft sammanträden 

24 februari där Forsmarks Kraftgrupp AB, Svensk Kärnbränslehantering AB 
och Länsstyrelsen medverkade med information. På sammanträdet lämnades 
information om bokslut 2021. Beslutades om verksamhetsberättelse 2021 och 
anslag 2022. Ordförande på sammanträdet var Margareta Widén Berggren (S). 

21 april där Forsmarks Kraftgrupp AB, Svensk Kärnbränslehantering AB, 
Länsstyrelsen och Slutförvarsenheten medverkade med information. På sam-
manträdet lämnades information om bokslut 2021 samt inspelat föredrag under 
Kärnkraftskommunernas styrelsemöte den 11 mars 2022 gällande kärnavfalls-
frågan och beslutsprocessen samt Kärnavfallsrådets ställningstaganden och re-
kommendationer inför regeringens tillåtlighetsbeslut rörande slutförvaret i 
Forsmark. Beslutades om Remissvar Länsstyrelsens program för räddnings-
tjänst och sanering vid kärnteknisk olycka. Ordförande på sammanträdet var 
Margareta Widén Berggren (S). 

16 juni där Forsmarks Kraftgrupp AB, Svensk Kärnbränslehantering AB, Läns-
styrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten och Slutförvarsenheten medverkat med 
information. På sammanträdet lämnades information från Kärnkraftskommu-
nernas styrelsemöte den 6 maj 2022 gällande inspelade föredrag kring produkt-
ion och leverans av fossilfri vätgas, Strålsäkerhetsmyndighetens regeringsupp-
drag rörande översyn av de lokala säkerhetsnämnderna och ett virtuellt semi-
narium om kärntekniska- och kärnavfallsanläggningar i Olkiluoto, Finland.  
Beslutades om revidering av kommunikationsstrategi för Lokala säkerhets-
nämnden. Ordförande på sammanträdet var Margareta Widén Berggren (S). 

22 september där Forsmarks Kraftgrupp AB, Svensk Kärnbränslehantering AB 
och Länsstyrelsen medverkade med information. På sammanträdet lämnades 
information om siffror på mängden kärnbränsle som Clab tagit emot de senaste 
två åren och om remiss rörande de lokala säkerhetsnämnderna/insyns-
nämnderna. Beslutades om nytt dataskyddsombud för Lokala säkerhetsnämn-
den. Ordförande på sammanträdet var Margareta Widén Berggren (S). 

15 december där Forsmarks Kraftgrupp AB, Svensk Kärnbränslehantering AB, 
och Slutförvarsenheten medverkade med information.  
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På sammanträdet lämnades information från Kärnkraftskommunernas styrelse-
möte den 30 september gällande rapport från den internationella CET-
konferensen i Oskarshamn den 21-23 september samt från SUNRISE forsk-
ningscenter inom SMR-forskning kring forskningssamarbete mellan KTH, Lu-
leå Tekniska Universitet och Uppsala Universitet och om remissvar/synpunkter 
gällande översyn av lokala säkerhetsnämnder. Beslutades om delårsrapport per 
31 augusti 2022, verksamhetsplan 2023, val av sekreterare och sammanträdes-
dagar 2023. Ordförande på sammanträdet var Lennart Owenius (M). 

Följande information har skickats ut till Lokala säkerhetsnämndens ledamöter 
och ersättare där ärenden fallit under intervall då sammanträde inte har varit 
närliggande:  

1. Information om regeringsuppdraget att se över de lokala säkerhets-
nämnderna skickades ut 2022-05-19.

2. Samråd om förslag till avfallsplan för Östhammars kommun. Samråds-
tid 7 juni – 15 september skickades ut 2022-06-07.

3. Utkast, remissvar översyn av lokala säkerhetsnämnder skickades ut
2022-09-28 och 2022-10-03.

Övrigt 
Representanter för lokala säkerhetsnämnden har deltagit på samtliga KSO och 
GMF-möten. Vidare har lokala säkerhetsnämnden erhållit kontinuerlig inform-
ation från vår egen slutförvarsenhet.  

Lokala säkerhetsnämnden 
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Arbetsordning för lokala säkerhetsnämnden vid de 
kärntekniska anläggningarna i Forsmark
Lokala säkerhetsnämndens ansvarsområde 

Lokala säkerhetsnämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 
Förordning med instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid kärntekniska anläggningar  
(SFS 2007:1054) med föreskriven ändring kring 1, 4, 6, 7 och 9 §§ i förordningen (SFS 
2022:1745) 

Nämnden ska utöva en sådan insyn som avses i 19-21 §§ lagen (1984:3) om kärnteknisk 
verksamhet. Förordningen (SFS 2022:1745) 

Allmänna åligganden 

Den lokala säkerhetsnämnden ska särskilt: 

1. följa det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbetet, i synnerhet vid den
anläggning som nämnden är utsedd för,

2. inhämta information om det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbete som har
utförts eller planeras vid anläggningen,

3. inhämta information om planeringen av beredskapen mot kärnenergiolyckor vid
anläggningen,

4. ställa samman material för information om säkerhets- och strålskyddsarbetet och
beredskapsplaneringen, och

5. svara för information till allmänheten, myndigheter och institutioner på det lokala
planet om säkerhets- och strålskyddsfrågor samt frågor om planeringen av
beredskapen mot kärnenergiolyckor.
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Medel för den lokala säkerhetsnämnden 
(Regeringsbeslut 2022-12-22) 
 
Lokala säkerhetsnämndens verksamhet finansieras genom statligt anslag.  
 
Medel för lokala säkerhetsnämnden får uppgå till högst 400 000 kronor och rekvireras 
från Strålsäkerhetsmyndigheten. Medlen betalas kvartalsvis i förskott efter rekvisition.  
 
Nämnden ska lämna en prognos över förbrukade medel till myndigheten senast den 30 
november innevarande budgetår.  
 
Nämnden ska lämna en slutredovisning senast den 1 februari varje år och medel som 
inte har förbrukats under budgetåret ska då också betalas tillbaka till myndigheten. 
 
 
Uppgifter och rapportskyldighet  
(SFS 2022:1745), (Regeringsbeslut 2022-12-22) 
 
Den lokala säkerhetsnämnden får i mån av tillgång på medel låta utföra sådana 
utredningar som behövs för att nämnden ska kunna bedöma betydelsen av vidtagna eller 
planerade kärntekniska säkerhets- eller strålskyddsåtgärder vid den kärntekniska 
anläggningen.  
 
Medlen får användas för grundläggande och tillämpad forskning för att utveckla 
nationell kompetens inom myndighetens verksamhetsområde och för att stödja och 
utveckla myndighetens verksamhet. Medlen får användas till myndighetens kostnader 
för resor, information och administration, inklusive personalkostnader som är direkt 
föranledda av myndighetens verksamhet inom det kärntekniska området. 
 
Den lokala säkerhetsnämnden ska senast den 1 mars varje år lämna en berättelse om 
verksamheten under det senaste budgetåret till regeringen och en kopia av berättelsen 
till Strålsäkerhetsmyndigheten. 
 
 
Sammansättning  
(SFS 2022:1745) 
 
Den lokala säkerhetsnämnden är en nämndmyndighet och består av högst 9 ledamöter 
En av ledamöterna är ordförande och en vice ordförande. 
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Tjänstetillsättningar och ersättningar 
(SFS 2022:1745) 
 
Nämndens ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter utses av regeringen för en 
tid av högst fyra år. 
 
Ledamöterna ska utses efter förslag av den kommun där den kärntekniska anläggningen 
är belägen. Om nämndens uppdrag avser en kärnteknisk anläggning vars beredskapszon 
omfattar även andra kommuner får dock högst tre ledamöter utses efter förslag av en 
sådan kommun. Ledamöterna bör vara bosatta i den kommun som föreslagit dem.  
 
Den lokala säkerhetsnämnden har en sekreterare. 
 
Östhammars kommun har sex ledamöter. Tierps kommun har tre ledamöter. 
 
Ersättning/årsarvode till ordförande och vice ordförande följer särskilt regeringsbeslut. 
(1996:493) 
 
Ersättning till ledamöter följer särskilt regeringsbeslut. (1992:1299 samt SFS 
2020:1205)  
 
Lokala säkerhetsnämnden utser sekreterare.  
Ersättning till sekreterare följer nämndens beslut (§ 5/2023) 
 
 
Ersättare för ordförande  
(SFS 2022:1745) 
 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en 
del av ett sammanträde fullgör den ledamot som varit ledamot i lokala säkerhets- 
nämnden längst tid ordförandens uppgifter. Vid lika lång tid i nämnden är det den till 
åldern äldste ledamoten som fullgör ordförandens uppgifter. 
 
 
Ärendenas handläggning  
(SFS 2022:1745) 
 
Lokala säkerhetsnämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra 
ledamöterna är närvarande.  
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När ärenden av större vikt handläggs ska alla ledamöter vara närvarande om det är 
möjligt.  
 
Ärendena avgörs efter föredragning. 
 
 
Sammanträden 
 
Lokala säkerhetsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 
Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det 
eller ordföranden anser att det behövs. 
 
Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda för att behandla 
det, får ärendet avgöras genom kontakter mellan ordförande och övriga ledamöter. Ett 
sådant beslut ska anmälas vid nästa sammanträde med nämnden. 
 
 
Hemsida 
 
Lokala säkerhetsnämnden har en webbplats på Östhammars kommuns hemsida. 
Information om förtroendevalda, ordförande, om nämnden, möten och handlingar samt 
länk till kärnkraftkommunernas samarbetsorgans (KSO) hemsida finns publicerat där. 
 
 
Lokalt arbetsrum 
 
Lokala säkerhetsnämndens ledamöter och ersättare har ett arbetsrum på Östhammars 
kommuns intranät.  
 
Ett konto hos Östhammars kommun behövs för åtkomst till arbetsrummet. 
Registrator/IT-Centrum beställer konto och delger länk, lösenord och instruktioner för 
insläpp till arbetsrummet där tillgång till nämndens kallelser, protokoll och övriga 
dokument finns publicerat. 
 
 
Kallelse/ärendelista 
 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till nämndens sammanträden. 
 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
 
Elektronisk kallelse, ärendelista ska publiceras i lokala säkerhetsnämndens arbetsrum 
och sändas till varje ledamot samt till representanter från Forsmarks Kraftgrupp (FKA), 
Svensk Kärnbränslehantering (SKB), Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och 
Länsstyrelsen (LST), senast fem dagar före sammanträdesdagen.  
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Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. 
 
Kallelse, ärendelista ska anslås (efter personuppgiftsgranskning) på Östhammars 
kommuns hemsida. 
 
 
Protokoll  
 
Protokollet justeras av ordförande och av nämnden utsedd justerare. 
 
Lokala säkerhetsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 
 
Elektroniskt protokoll ska publiceras i lokala säkerhetsnämndens arbetsrum och sändas 
till varje ledamot och ersättare samt till representanter från Forsmarks Kraftgrupp 
(FKA), Svensk Kärnbränslehantering (SKB), Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och 
Länsstyrelsen (LST), efter justering.  
 
Protokoll ska anslås (efter personuppgiftsgranskning) på Östhammars kommuns 
hemsida. 
 
 
Reservation  
 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den 
tidpunkt som fastställts för justering av protokollet. 
 
 
Undertecknande av handlingar  
 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av lokala säkerhetsnämnden ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och 
kontrasigneras av sekreteraren. 
 
 
Presidium  
 
Presidiet utgörs av ordförande och vice ordförande. Presidiet sammanträder på dag och 
tid som presidiet bestämmer. 
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Närvarorätt  
 
Vid lokala säkerhetsnämndens sammanträden ska tjänstemän närvara enligt 
ordförandens avgörande. 
 
 
Verksamhetsplan och budget  
 
Som ett underlag för verksamheten och aktiviteterna under året ska den lokala 
säkerhetsnämnden årligen upprätta en verksamhetsplan utifrån budget för 
verksamhetsåret. 
 
 
Revision  
 
Lokala säkerhetsnämndens räkenskaper ska revideras av auktoriserad revisor. 
 
 
Dataskyddsombud  
 
Dataskyddsförordningen, GDPR, innehåller regler om hur personuppgifter behandlas. 
Förordningen började gälla 25 maj 2018 och ersatte då Personuppgiftslagen, PuL. 
Respektive nämnd är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom 
sin verksamhet. Enligt dataskyddsförordningen ska varje nämnd utse ett 
dataskyddsombud. 
 
Lokala säkerhetsnämnden har utsett JP Infonet; Simon Jernelöv som nämndens 
dataskyddsombud. 
 
 
Lokala säkerhetsnämndens arkiv 
 
Lokala säkerhetsnämndens arkiv lyder under alla de statliga regelverk och föreskrifter 
som gäller på arkivområdet, då lokala säkerhetsnämnden är en statlig myndighet. 
Riksarkivet är tillsynsmyndighet. Lokala säkerhetsnämndens i Forsmark arkiv vårdas 
och förvaras av Östhammars kommun.  
 
Arkivet omfattar handlingar från begynnelseåret 1981 och framåt. Den mest centrala 
handlingen i arkivet – protokollen från nämndsammankomsterna – bildar således en 
obruten serie från detta år och fram till idag. Arkivet är indelat i två delar. Det äldre 
arkivet, med handlingar från perioden 1981-2012, är förtecknat enligt det allmänna 
arkivschemat.  
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Det yngre arkivet, med handlingar från 2013 och framåt, är förtecknat i en 
verksamhetsbaserad arkivredovisning.  
 
Som sökmedel till arkivet tjänar denna arkivbeskrivning samt de två arkivförteckn-
ingarna. Även Östhammars kommun diarier kan tjäna som sökmedel.  
 
Det finns inga handlingar i arkivet som omfattas av sekretess.  
I arkivbeståndet från 2013 och framåt har gallring skett enligt gallringsbeslut fattande av 
säkerhetsnämnden utifrån Riksarkivets föreskrifter om gallring av handlingar av 
tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1997:6). Handlingar som gallrats har således varit 
av detta slag och utgjorts av exempelvisrutinkorrespondens i e-post, för kännedom-
meddelanden via ordinarie post och program för studiebesök.  
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