
 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2021-06-10  1 (9) 

Lokala Säkerhetsnämnden 
 

 

Nämnd Lokala Säkerhetsnämnden 

Datum och tid 2021-06-17, kl. 09:00 – 11:30 

Plats Videomöte 

Sekreterare Kersti Ingemarsson 

Ordförande Margareta Widén Berggren (S) 
 

 

Ärendelista 
1. Information från Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) 2 

2. Information från Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 3 

3. Information från Länsstyrelsen (LST) 4 

4. Information från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) 5 

5. Information från slutförvarsenheten 6 

6. Ersättning till förtroendevalda i fråga rörande Lokala Säkerhetsnämnden vid  
Forsmarks kraftverk 7 

7. Anmälningsärende, föredrag från SSM 8 

8. Övriga ärenden/frågor 9 

 

 
 
 

  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2021-06-10  2 (9) 

Lokala Säkerhetsnämnden 
 

    Dnr LSAN-2021-3 
 

1. Information från Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) 
 

Beslut 
 

Beslutsunderlag 
Presentation (lämnas på sammanträdet) 

Ärendets behandling 
Enligt fastställd verksamhetsplan har representanter från Forsmarks Kraftgrupp (FKA) alltid 
en stående informationspunkt på dagordningen och förväntas delta. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Niclas Metzén och Ulrika Tegelmo 
 
  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2021-06-10  3 (9) 

Lokala Säkerhetsnämnden 
 

    Dnr LSAN-2021-3 
 

2. Information från Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 
 

Beslut 
 

Beslutsunderlag 
Presentation (lämnas på sammanträdet) 

Ärendets behandling 
Enligt fastställd verksamhetsplan har representanter från Svensk Kärnbränslehantering (SKB) 
alltid en stående informationspunkt på dagordningen och förväntas delta. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Erica A Wallin och Simon Hoff 
 
  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2021-06-10  4 (9) 

Lokala Säkerhetsnämnden 
 

    Dnr LSAN-2021-3 
 

3. Information från Länsstyrelsen (LST) 
 

Beslut 
 

Beslutsunderlag 
Presentation (lämnas på sammanträdet) 

Ärendets behandling 
Enligt fastställd verksamhetsplan har representanter från Länsstyrelsen (LST) alltid en stående 
informationspunkt på dagordningen och förväntas delta. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Tomas Roland 
 
  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2021-06-10  5 (9) 

Lokala Säkerhetsnämnden 
 

    Dnr LSAN-2021-3 
 

4. Information från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) 
 

Beslut 
 

Ärendebeskrivning 
FKA:s samlade strålsäkerhetsvärdering 2021 presenteras. 

Ärendets behandling 
Enligt fastställd verksamhetsplan har representanter från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)  
alltid en stående informationspunkt på dagordningen och förväntas delta. 

Beslutsunderlag 
Presentation (lämnas på sammanträdet) 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Anders Löndahl 
  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2021-06-10  6 (9) 

Lokala Säkerhetsnämnden 
 

    Dnr LSAN-2021-3 
     

5. Information från slutförvarsenheten 
 

Beslut 
 

Ärendebeskrivning 
Rapport om aktuellt från Slutförvarsenheten, innehållande senaste nytt om 
slutförvarsansökningarna samt om övrig aktuell information lämnas.  

Beslutsunderlag 
Rapport till KF 2021-06-15 om aktuellt från Slutförvarsenheten, perioden 2021-04-27 – 2021-
09-14 

Ärendets behandling 
Enligt fastställd verksamhetsplan bereds representanter från Slutförvarsorganisationen 
möjlighet att medverka vid nämndens sammanträden. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Anna Bergsten, utredare Sektor Samhälle 

     
  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2021-06-10  7 (9) 

Lokala Säkerhetsnämnden 
 

    Dnr LSN-2021-15 

6. Ersättning till förtroendevalda i fråga rörande Lokala 
Säkerhetsnämnden vid Forsmarks kraftverk 

 

Förslag till beslut 
Lokala säkerhetsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta om att ersättning till ej 
tjänstgörande ersättare från Östhammars kommun ska arvoderas med motsvarande arvode 
som ges till tjänstgörande ledamöter enligt förordningen (1992:1299) om ersättning för 
uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m., i likhet med de andra 
kärnkraftskommunerna och nu även Tierps Kommun. 

Ärendebeskrivning 
Tierps kommun har beslutat att ej tjänstgörande ersättare från Tierps kommun ska arvoderas 
med motsvarande arvode som ges till tjänstgörande ledamöter enligt förordning (1992:1299) 
om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.  
Tolkningsfrågan gäller ersättning för deltagande vid Lokala säkerhetsnämnden vid Forsmarks 
kraftverks sammanträden. Tolkningen gäller under tiden frågan utreds och till dess att staten gör 
en revidering av förordning (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder 
och råd m.m. eller att Tierps kommun fattar beslut om nytt ersättningsreglemente för 
förtroendevalda. 

Beslutsunderlag 
• Utdrag ur sammanträdesprotokoll, Tierps kommun 2021-05-05, § 15 
• Förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och 

råd m.m. 

Ärendets behandling 
Lokala säkerhetsnämnden vid Forsmark kraftverk är en så kallad statlig förvaltningsmyndighet. 
Det är ett organ för insyn och information i säkerhets- och strålskyddsarbetet vid de kärntekniska 
anläggningarna i Forsmark. Lokala säkerhetsnämnden lyder under Miljödepartementet. 
Ledamöterna i lokala säkerhetsnämnden utses av regeringen efter förslag från kommunstyrelsen i 
Östhammars och Tierps kommuner. Östhammars kommun är ansvarig för administrationen och 
utbetalning av arvoden och får i sin tur får ersättning från staten för detta. Mötesarvoden betalas 
endast ut till tjänstgörande ledamöter. Inte till närvarande ej tjänstgörande ersättare.  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Margareta Widén Berggren 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
  



 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2021-06-10  8 (9) 

Lokala Säkerhetsnämnden 
 

    Dnr LSAN-2021-2 
 

7. Anmälningsärende, föredrag från SSM 
 

Beslut 
 

Ärendebeskrivning 
På KSO:s sammanträde 21 maj 2021 föredrog Anneli Hällgren, Ansi Gerhardsson och Aino 
Obenius-Mowitz om Myndighetens arbete med en nationell kompetensförsörjningsstrategi, 
slutförvar av använt kärnbränsle samt om Myndighetens nya föreskrifter för svensk kärnkraft. 
Filmklippet finns på Youtube och kommer att publiceras på KSO:s hemsida. 

Beslutsunderlag 
• Youtube 
• KSO:s hemsida 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Margareta Widén Berggren (S) 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=lQKjz-OE6qo&t=2s
https://www.karnkraftskommunerna.se/


 
 

 

KALLELSE OCH ÄRENDELISTA 
Datum  Sid 
2021-06-10  9 (9) 

Lokala Säkerhetsnämnden 
 

    Dnr LSAN-2021-2 
 

8. Övriga ärenden/frågor 
 



 
 

Aktuellt i slutförvarsfrågan 2021-06-15 
Rapport från Slutförvarsenheten till KF 
Perioden 2020-04-27 – 2021-09-14 
 

Senaste nytt om slutförvarsansökningarna 
Kärnbränsleförvaret 
Miljödepartementet tog i januari 2018 över handläggningen av ansökan om att bygga ett 
slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. I april 2019 lämnade SKB in en komplettering 
av ansökan till miljödepartementet som först skickades på remiss och sedan kungjordes i 
april 2020.  
Under våren 2021 genomförs ett s.k. Esbosamråd med Polen och Tyskland.  
I ett tillkännagivande den 22 april 2021 uppmanade riksdagen regeringen att skyndsamt 
vidta åtgärder för att trygga en säker hantering av använt kärnbränsle på kort och lång 
sikt. Tillkännagivandet kom efter ett så kallat utskottsinitiativ (från försvarsutskottet). Mer 
information finns på riksdagens hemsida.  
På regeringskansliets hemsida om slutförvaret för använt kärnbränsle finns förutom 
information om ärendet en del utvalda handlingar som t.ex. kompletteringen av ansökan.  
 
SFR – fortsatt drift och utbyggnad 
Miljödepartementet tog i november 2019 över handläggningen av ansökan om utbyggnad 
och fortsatt drift av SFR. I maj 2020 gav miljödepartementet SKB möjlighet att yttra sig i 
både miljöbalks- och kärntekniklagsärendet. SKB har yttrat sig men hade inget att tillägga i 
sak. Efter detta datum kan, enligt skrivelserna från departementet, ärendena komma att 
avgöras på befintligt underlag.  
För att regeringen ska få ge tillåtlighet krävs tillstyrkan från kommunfullmäktige i 
Östhammars kommun. Östhammars kommunfullmäktige tillstyrkte den 27 april 2021 
utbyggnaden av SFR.  
Strålsäkerhetsmyndighetens och Mark- och miljödomstolens yttranden finns att läsa i 
dokumentbanken på kommunens slutförvarswebb. Både myndigheten och domstolen 
tillstyrkte att tillstånd respektive tillåtlighet ges. 

Övrig aktuell information 
Möte med miljödepartementets handläggare för slutförvarsansökningarna 
Östhammars kommun träffade den 25 maj miljödepartementets handläggare för de båda 
slutförvarsansökningarna. På mötet diskuterades bland annat frågan om en uppdelning av 
ansökan för omhändertagande av det använda kärnbränslet. Departementet meddelade att 
de undersöker och överväger möjligheten att hantera en utökning av mellanlagret separat. 
Om det blir aktuellt har de för avsikt att höra berörda parter innan beslut om delning 
fattas. Angående utbyggnaden av SFR så hade de noterat kommunens beslut i vetofrågan 
och ärendet bereds fortsatt. 
Kommunen lyfte även finansieringsfrågan, både kopplat till den hemställan om ändring i 
finansieringslagen som Östhammars kommun gjort tillsammans med Oskarshamns 
kommun och överklagan av Riksgäldens beslut om medel för 2021. Departementet 
meddelade att ärendena är under beredning.  

https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/hanteringen-av-anvant-karnbransle_H801F%C3%B6U10
https://www.regeringen.se/artiklar/2019/11/slutforvaret-for-anvant-karnbransle/
https://www.slutforvarforsmark.se/wp-content/uploads/2019/12/SFR-utbyggnad-KTL-SSM.pdf
https://www.slutforvarforsmark.se/wp-content/uploads/2019/12/SFR-utbyggnad-MB-MMD.pdf
https://www.slutforvarforsmark.se/dokumentbank/


 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation
2021-05-05  

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 

 
 
 
§ 15 
Dnr 2020/771    
 
Tolkning av reglemente Ersättning till förtroendevalda i fråga 
rörande Lokala Säkerhetsnämnden vid Forsmarks kraftverk  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation beslutar 
 
att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en skrivelse till staten 
angående översyn av mötesarvodering enligt förordning (1992:1299) om 
ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m., samt 
 
att göra tolkningen att närvarande ej tjänstgörande ersättare från Tierps 
kommun ska arvoderas med motsvarande arvode som ges till tjänstgörande 
ledamöter enligt förordning (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga 
styrelser, nämnder och råd m.m. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tolkningsfrågan gäller ersättning för deltagande vid Lokala 
säkerhetsnämnden vid Forsmarks kraftverks sammanträden. Tolkningen 
gäller under tiden frågan utreds och till dess att staten gör en revidering av 
förordning (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, 
nämnder och råd m.m. eller att Tierps kommun fattar beslut om nytt 
ersättningsreglemente för förtroendevalda. 
 
Lokala säkerhetsnämnden vid Forsmark kraftverk är en så kallad statlig 
förvaltningsmyndighet. Det är ett organ för insyn och information i 
säkerhets- och strålskyddsarbetet vid de kärntekniska anläggningarna i 
Forsmark. Lokala säkerhetsnämnden lyder under Miljödepartementet. 
Ledamöterna i lokala säkerhetsnämnden utses av regeringen efter förslag 
från kommunstyrelsen i Östhammars och Tierps kommuner. Tierp har utsett 
tre ordinarie och tre ersättare. Östhammars kommun är ansvarig för 
administrationen och utbetalning av arvoden och får i sin tur får ersättning 
från staten för detta. Nämnden har vanligtvis fem sammanträden per år. 
 
Mötesarvoden betalas endast ut till tjänstgörande ledamöter. Inte, som 
brukligt i Tierps politiska organisation, till närvarande ej tjänstgörande 
ersättare. Det verkar ha funnits en gammal praxis där Tierp istället stått för 
mötesersättning till närvarande ersättare, men den verkar inte ha varit känd 
av alla ersättare. Det finns inget i reglementet eller i tillämpningsanvis-
ningarna som reglerar detta. 
 
  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation
2021-05-05  

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 

Beslutsmotivering  
Förhandlingsdelegationen behöver ta ställning till hur frågan kring hantering 
av ersättning till ej tjänstgörande ersättare i Lokala säkerhetsnämnden ska 
hanteras. Ska ej tjänstgörande ersättare som närvarar vid Lokala 
säkerhetsnämndens möten få ersättning från Tierps kommun eller ska ingen 
ersättning betalas ut? 
 
Beslutar förhandlingsdelegationen att Tierp ska betala ut ersättning, behöver 
delegationen också ta ställning till om ersättare även har rätt till ersättning 
för eventuell förlorad arbetsinkomst, samt om förberedelsetid 1 timme ska 
läggas till. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas så barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Östhammars kommun står för arvode till tjänstgörande ledamöter i Lokala 
säkerhetsnämnden vid Forsmark. Beslutar förhandlingsdelegationen att 
Tierps kommun ska betala ut arvode till ej tjänstgörande ersättare som 
närvarar vid sammanträde hamnar kostnaden för kommunen mellan 0 -
 12 000 kr per år beroende på om och hur många ersättare som deltar. Har 
de också rätt till ersättning för eventuell förlorad arbetsinkomst tillkommer 
kostnad på 0 – 18 000 kr per år. Kostnaden bör rymmas inom politikens 
budget. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Kommundirektör 
 Enhetschef Ledningsstöd 
 Enhetschef Lönecentrum 

 



 
 

 
SKB påbörjar detaljprojektering för utbyggnaden av SFR 
SKB har inlett detaljprojekteringen för utbyggnaden av slutförvaret för låg- och 
medelaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Det kommer bl.a. att tas fram bygghandlingar. Mer 
information finns på SKB:s hemsida.  
 
SKB:s opinionsundersökning 
SKB genomför varje år en undersökning av opinionen kring de planerade 
slutförvarsanläggningarna i Östhammars och Oskarshamns kommun. En kort presentation 
av resultatet finns på SKB:s hemsida. Undersökningen visar på ett starkt stöd för ett 
slutförvar i Forsmark. 
 
 

Bakgrundsinformation om SKB:s slutförvarsansökningar 
Den 16 mars 2011 lämnade SKB in ansökan enligt miljöbalken och kärntekniklagen om att få bygga 
och driva ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark till Mark- och miljödomstolen i Nacka 
respektive Strålsäkerhetsmyndigheten.  
Den 19 december 2014 lämnade SKB in ansökan enligt miljöbalken och kärntekniklagen om att 
bygga ut slutförvaret för låg- och medelaktivt driftavfall, SFR.  
Ansökningshandlingarna finns på SKB:s hemsida. Alla handlingar i ärendena, förutom de som är 
belagda med sekretess som till exempel det fysiska skyddet runt anläggningen, är offentliga.  

Östhammars kommuns slutförvarswebb och nyhetsbrev 
På kommunens slutförvarswebb www.slutforvarforsmark.se hittar du information om de slutförvar 
som är eller kan bli aktuella i Östhammars kommun. På hemsidan hittar du även webbsändningar 
av Referensgruppens möten och en dokumentbank med bland annat kommunens yttrande i 
prövningarna.  
På hemsidan kan du även anmäla dig till Slutförvarsenhetens nyhetsbrev.  

https://www.skb.se/nyheter/detaljprojektering-for-utbyggnad-inleds/
https://www.skb.se/nyheter/starkt-stod-for-att-godkanna-slutforvaret/
http://www.slutforvarforsmark.se/
https://www.slutforvarforsmark.se/vara-webbsandningar/
https://www.slutforvarforsmark.se/dokumentbank/


Start  Dokument & lagar
Förordning (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

SFS nr: 1992:1299 
Departement/myndighet: Finansdepartementet ESA  
Utfärdad: 1992-12-10  
Omtryck: SFS 1996:493  
Ändrad: t.o.m. SFS 2020:1205 
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)  
Källa: Fulltext (Regeringskansliet) 

Innehåll:

Övergångsbestämmelser

Tillämpningsområde m.m.
1 §   I denna förordning finns föreskrifter om ersättning till sådana ledamöter och
ersättare i statliga myndigheters styrelser samt i statliga nämnder och råd m.m. som
tillsätts av regeringen. Förordning (2004:936).

2 §   Styrelserna, nämnderna och råden m.m. delas in i kategorierna A-E enligt
särskilt regeringsbeslut. Förordning (1996:493)

Ersättning till ordförande och vice ordförande
3 §   Regeringen beslutar särskilt om ersättning till ordförande och vice ordförande.
Förordning (1996:493)

Ersättning till övriga ledamöter och ersättare
4 §   Ersättning till övriga ledamöter och ersättare betalas per sammanträdesdag
med följande belopp.

/ /

Förordning (1992:1299) om ersättning
för uppdrag i statliga styrelser,
nämnder och råd m.m.
t.o.m. SFS 2020:1205

https://www.riksdagen.se/sv/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/
http://rkrattsbaser.gov.se/sfsr?bet=1992:1299
http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=1992:1299
https://www.riksdagen.se/sv/


    Belopp kronor 

Kategori        Övriga ledamöter        Ersättare 

A               Regeringen beslutar     Regeringen beslutar 

                särskilt i varje        särskilt i varje 

                enskilt fall            enskilt fall 

B        2 600            1 300 

C        1 900              950 

D        1 250              675 

E          650              650 
Ersättning betalas bara ut till den som är närvarande vid sammanträdet, om det inte
finns särskilda skäl för något annat.
Någon ersättning betalas dock inte till den som är anställd vid myndigheten.

Någon ersättning betalas inte heller till den som har uppdrag som ledamot eller
ersättare i nämnd, råd, delegation eller motsvarande som är knuten till den
myndighet där han eller hon är anställd.

Ersättning betalas bara till den ersättare som efter särskild kallelse är närvarande vid
ett sammanträde. 
Förordning (2020:1205).

5 §   Har upphävts genom förordning (1996:493)

6 §   När en ersättare tjänstgör som ledamot, får han den ersättning som gäller för
ledamoten.

Ersättning för mistade avlöningsförmåner m.m.
7 §   En övrig ledamot eller ersättare som går miste om avlöningsförmåner från sin
anställning på grund av uppdraget, får ersättning för sådana förmåner.

Ersättning till den som driver egen verksamhet betalas högst med det belopp per
sammanträdesdag som motsvarar egenföretagarens fastställda
sjukpenninggrundande inkomst enligt 25 och 26 kap. socialförsäkringsbalken, delad
med 365.

Sådan ersättning betalas utöver ersättning enligt 4 §. 
Förordning (2010:1680).

Sakkunniga, experter och sekreterare
8 §   Ersättning till sakkunniga, experter och sekreterare beslutas av myndigheten.
Förordning (1996:493)

Personalföreträdare
9 §   Personalföreträdare i affärsverkens styrelser får ersättning enligt 4 § första och
andra styckena samt 6 §.

Till övriga personalföreträdare betalas ingen ersättning.



Övergångsbestämmelser

2004:936 
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005. 
   2. Föreskrifterna i denna förordning tillämpas också i fråga om ledamöter och
ersättare i styrelser, nämnder och råd m.m. i de allmänna försäkringskassorna såvitt
avser uppdrag som har fullgjorts före utgången av år 2004.
2008:1347

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2009. De nya bestämmelserna ska
dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2008.

All offentlig makt i Sverige utgår från
folket och riksdagen är folkets

främsta företrädare.

https://www.riksdagen.se/
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