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§ 31. Val av justerare 

 

Beslut 
Lennart Owenius (M) utses att justera dagens protokoll. 
 
 
 
 

§ 32. Fastställande av föredragningslistan 
 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns med följande ändring/tillägg; 
Utgående ärenden: 
8. Information från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) 
9. Information från slutförvarsenheten 
Tillkommande ärende: 
10. Information om siffror på mängden kärnbränsle som Clab tagit emot de senaste två åren. 
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Dnr LSN-2022-8 

§ 33. Nytt dataskyddsombud för i Östhammars kommun 
 

Beslut 
Lokala säkerhetsnämnden utser JP Infonet som nämndens dataskyddsombud. Nuvarande 
dataskyddsombudet Qnister AB entledigas från uppdraget. 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har genomfört en upphandling av dataskyddsombud, för att möjliggöra en 
omfördelning av resurser (dnr KS-2022-304). Som nytt dataskyddsombud för Östhammars 
kommun föreslås JP Infonet. Företaget tillhandahåller produkter och tjänster kopplade till 
dataskyddsförordningen och vann upphandlingen. 
Dataskyddsförordningen (GDPR) började gälla den 25 maj 2018. Enligt förordningen ska det 
finnas ett dataskyddsombud i en organisation av Östhammars kommuns storlek. Alla nämnder 
under kommunfullmäktige ska utse ett dataskyddsombud. Det är möjligt att utse ett 
gemensamt dataskyddsombud för samtliga nämnder. Dataskyddsombudet ska övervaka att 
organisationen följer dataskyddsförordningen, bland annat genom att samla in information om 
hur organisationen behandlar personuppgifter, kontrollera att bestämmelser och interna 
styrdokument följs samt informera och ge råd inom organisationen. Dataskyddsombudet är 
inte ansvarigt för att dataskyddsförordningen följs. Det åligger de personuppgiftsansvariga, 
det vill säga de olika nämnderna.    
Avsnitt 4, artikel 37-39, i dataskyddsförordningen beskriver vilka som ska utnämna ett 
dataskyddsombud samt vilken ställning och vilka uppgifter ombudet ska ha. 
Kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att utse dataskyddsombud för 
Östhammars kommun. Kommunstyrelsen och samtliga nämnder ska ha samma 
dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ska anmälas till tillsynsmyndigheten. 
Integritetsskyddsmyndigheten. Varje nämnd gör en egen anmälan på 
Integritetsskyddsmyndigheten hemsida. 
Qnister AB har tidigare varit dataskyddsombud i Östhammars kommun. I och med att med att 
Lokala säkerhetsnämnden utser ett nytt dataskyddsombud entledigas Qnister AB från 
uppdraget som dataskyddsombud.  

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Sekreterare Kersti Ingemarsson 
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Lokala säkerhetsnämnden 
 

Beslutet skickas till 
Kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp för kännedom. 
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) via blankett: https://www.imy.se/verksamhet/utfora-
arenden/anmal-dataskyddsombud/ 
 
  

https://www.imy.se/verksamhet/utfora-arenden/anmal-dataskyddsombud/
https://www.imy.se/verksamhet/utfora-arenden/anmal-dataskyddsombud/
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   Dnr LSAN-2022-7 
 

§ 34. Information om remiss rörande de lokala säkerhets-
nämnderna/insynsnämnderna 

 

Beslut 
Utkast över remissvar delges lokala säkerhetsnämndens ledamöter, ersättare och 
kontaktpersoner. I övrigt är informationen mottagen. 
  

Ärendebeskrivning 
Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har 
myndigheten sett över syftet och uppdraget för de lokala säkerhetsnämnderna med förslag till 
författningsändringar som behövs, exempelvis i förordningen (2007:1054) med instruktion för 
lokala säkerhetsnämnder vid kärntekniska anläggningar. 
Översynen har utgått från de krav som följer av lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, 
myndighetsförordningen (2007:515), lagen (2003:778) om skydd mot olyckor med tillhörande 
förordning, annan relevant nationell lagstiftning och gemenskap-slagstiftningen. I översynen 
har Strålsäkerhetsmyndigheten haft dialog med berörda myndigheter, kommuner, företag och 
organisationer. 
Överväganden av förslag, konsekvenser av förslagen och författningsförslag presenteras i 
rapporten. Remissvar ska lämnas till regeringskansliet senast den 31 oktober 2022. 
Redogörs för reflektioner i och med förslaget. Ordförande kommer tillsammans med utredare 
Anna Bergsten från Slutförvarsenheten upprätta ett förslag till remissvar under vecka 39. 
Tanken är att remissvar ska lämnas tillsammans med Kärnkraftsorganisationernas 
samarbetsorgan (KSO). 

 Beslutsunderlag 
• Remissmissiv 
• Rapport 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Margareta Widén Berggren (S) 
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   Dnr LSN-2022-1 
 

§ 35. Information från Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) 
 

Beslut 
Informationen är mottagen, bilaga. 
 

Ärendebeskrivning 
Information från Forsmarks Kraftgrupp AB lämnas, bland annat om drift och säkerhet, 
revisioner, effekthöjning Forsmark 1, rekryteringar för framtiden och politikerbesök. 
Informeras också om uppdaterad prognos för mottagandet av kärnbränsle i Clab. 

Beslutsunderlag 
Presentation 

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

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Representanter från Forsmarks Kraftgrupp AB, enhetschef säkerhetsstyrning Eric Ramenblad 
och presschef Josef Nylén informerar från verksamheten. 
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§ 36. Information från Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 
 

Beslut 
Informationen är mottagen.  
 

Ärendebeskrivning 
Information från Svensk Kärnbränslehantering AB lämnas om bl.a. tre prioriterade områden i 
verksamheten; utökad lagringskapacitet Clab, utbyggnad SFR samt om slutförvaret och 
inkapslingsanläggningen. Informeras att kontoret i Östhammar återigen öppnas samt att 
möjlighet till studiebesök kan komma att få ske till våren. 

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

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Representant från Svensk Kärnbränslehantering AB, Anna Polelius informerar från 
verksamheten. 
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§ 37. Information från Länsstyrelsen (LST) 
 
Beslut 
Informationen är mottagen, bilaga. 
 

Ärendebeskrivning 
Aktuellt om kärnenergiberedskap från Länsstyrelsen i Uppsala län lämnas, bland annat om 
nya beredskaps- och planeringszoner sedan 1 juli 2022, pågående utbyggnad av system för 
utomhusvarning i de tre kärnkraftslänen och om utvärdering samt kommunikation. 

Beslutsunderlag 
Presentation 

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

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Representant från Länsstyrelsen i Uppsala län, handläggare för kärnenergiberedskap och 
krisberedskap Albin Karlberg informerar från verksamheten. 
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   Dnr LSN-2022-1 
 

§ 38. Information från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) 
 

Beslut 
Punkten utgår med hänvisning till att medverkan av representant/er från 
Strålsäkerhetsmyndigheten saknas. 
 

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

Beslut 
Punkten utgår med hänvisning till att medverkan av representant/er från slutförvarsenheten 
saknas. 
 

Ärendets behandling 
Enligt fastställd verksamhetsplan bereds representanter från Slutförvarsorganisationen 
möjlighet att medverka vid nämndens sammanträden. 
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§ 40. Information om siffror på mängden kärnbränsle som Clab 
tagit emot de senast två åren 

 

Beslut 
Informationen är mottagen. 
 

Ärendebeskrivning 
De senaste två åren har Clab tagit emot kärnbränsle enligt nedan;  

Årtal Vikt i ton 
2020 193 
2021 164 

 

Ärendets behandling 
Vid lokala säkerhetsnämndens sammanträde 16 juni 2022 utlovades siffror på mängden 
kärnbränsle som Clab tagit emot de senaste två åren. 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Ordförande Margareta Widén Berggren (S) 
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2022-09-22

Agenda
• Drift och säkerhet
• Revisioner
• Effekthöjning Forsmark 1
• Forsmark rekryterar för framtiden
• Politikerbesök

Björn Linde, vd
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Säker och stabil drift
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2022-09-22
F-0094251 - Sekretessklass - Företagsintern 4

• F1
• Fel/prov bortfall (-431 GWh)
• Revision (0 GWh)
• Nedreglering (+25 GWh)
• CD (0 GWh)
• Kylvattenförlust (+40 GWh)

• F2
• Fel/prov bortfall (+36 GWh)
• Revision (-33 GWh)
• Nedreglering (+33 GWh)
• CD (+12 GWh)
• Kylvattenförlust (+18 GWh)

• F3
• Fel/prov bortfall (+57 GWh)
• Revision (+55 GWh)
• Nedreglering (-6 GWh)
• CD (-13 GWh)
• Kylvattenförlust (+25 GWh)- 500,0
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Produktion t.o.m. augusti
jämfört med planen 2022
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Notervärt sedan föregående möte

2022-09-22
Forsmarks Kraftgrupp AB Confidentiality – None (C1) 5

- Byte av ångskalventil – kunde inte öppnas efter prov att stänga den
- Läckagesökning av en generator p.g.a. ökad fukthalt, medförde drift på 
halv effekt med endast en turbin/generator

Bilaga § 35, LSN 2022-09-22 
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2022-09-22
Dokumentnummer - Sekretessklass - Öppen 6

Notervärt sedan föregående möte

Snabbstopp på Forsmark 2 i juli 2022

Händelsebeskrivning

• Vid värmning efter avställning etablerades s.k global kriticitet. 
När global kriticitet är etablerad ska SS8 WRNM H2 blockeras 
inför fortsatt stavdragning. 

• Ingen blockering av SS8 WRNM H2 genomfördes vilket 
medförde att snabbstopp erhölls. 

• En orsaksutredning har initierats för att utreda förutsättningar 
för operatörerna inför kommande värmningar.

Bilaga § 35, LSN 2022-09-22 
6 av 11



7F-0152240

Revisioner 2022 
• Gasturbin

• 10 dygn 22-03-28 - 22-04-06

• Forsmark 3
• 27 dygn 22-05-01 – 22-05-28

• Forsmark 2
• 20 dygn 22-07-10 –22-07-30

• Forsmark 1
• 34 dygn 22-09-04 – 22-10-08
• Effekthöjning

Bilaga § 35, LSN 2022-09-22 
7 av 11

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
GunnarsboFörebyggande underhåll och rutinarbetenÅrets revision kommer till stor del att fokusera på förebyggande underhåll och rutinarbeten med bland annat översyn av startluftkompressorer och filterbyten. På området finns även stora bränslecisterner, tankar fyllda med det bränsle som används för att köra gasturbinen.F3:Kritisk linje under revisionen är nedgång, bränsleurladdning, provning av mekaniska integriteten i reaktortanken, återladdning och provning inför uppgång. Nuvarande beslutad revisionsomfattning omfattar 12 anläggningsändringar exkl. ny härd, 11 underhåll med konstruktionsstöd (UMK) och 13 större underhållsåtgärder/återkommande kontroller.F2: Kritisk linje under revisionen är nedgång, drivdonsservice, bränslehantering och provning inför uppgång Den beslutade revisionsomfattning 2022-04-12, omfattar 11 anläggningsändringar, 30 underhåll med konstruktionsstöd (UMK) och 18 större underhållsåtgärder/återkommande kontroller samt 1 driftåtgärd (driftsättning).F1: Kritisk linje under revisionen är nedgång, total urladdning bränsle, ombyggnation av fästplattor, återladdning bränsle, provning inför uppgång. Nuvarande beslutad revisionsomfattning omfattar 13 anläggningsändringar exkl. ny härd, 43 underhåll med konstruktionsstöd (UMK) och 15 större underhållsåtgärder/återkommande kontroller samt två driftåtgärder.



Effekthöjning Forsmark 1

SSM har godkänt provdrift till 3075 MW (termiskt) och Svk har lämnat ett positivt förhandsbesked

Bilaga § 35, LSN 2022-09-22 
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Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Det finns möjlighet att höja effekten av Forsmark 1 med ca 100 MW. Drygt 100 MW effekthöjning, kan på ett år ge fossilfri el som kan försörja 200 000 hushåll.Forsmark 1 är moderniserad för att säkra långtidsdrift och infrastrukturen är uppgraderad. Det ger oss möjlighet att licensiera anläggningen för en högre effekt. Vårt mål och plan är att effekthöjningen ska kunna verkställas under hösten 2022, efter pågående revision och genomfört provprogram och våren 2023, i två steg.På sikt finns det även möjlighet att höja effekten av Forsmark 3, men det kräver större investeringar och ligger i så fall ett antal år fram i tiden.



© Forsmarks Kraftgrupp AB

Forsmark rekryterar för framtiden

9Forsmark company presentation Confidentiality – None (C1)

Forsmark company presentation Confidentiality – None (C1)
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Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Vi har en prognos på 130 rekryteringar under 2022. Det är främst de stora avdelningarna som tar in dvs underhåll, teknik och drift - men även övriga. Vi har sett en ökad personalomsättning efter att pandemin och de därtill kopplade restriktionerna i samhället har släppt, och vi ser att vårt geografiska läge utmanar - om möjligt mer än tidigare. Man vill inte lägga tid på att resa efter att ha vant sig vid en annan vardag.  När vi jämför med andra vattenfallbolag så sticker vår personalomsättning inte ut, men den är en utmaning för oss ändå. Vi jobbar med kommunikationsinsatser mot skolor och via våra sociala mediekanaler för att hålla positionen på arbetsmarknaden.  Glädjande nog är det fler som söker till kärnkraftsingenjör på Uppsala universitet men ingenjörer är attraktiv arbetskraft som flera drar i. Med klimatutmaningen och diskussionen kring Sveriges elförsörjning som fått mycket uppmärksamhet hoppas vi att fler ska bli intresserade av att jobba hos oss – vi är en stabil arbetsgivare och finns garanterat kvar flera decennier framåt.



Politikerbesök 
på Forsmark
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Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Utfall från besöken



Tack för er tid!

Frågor?

Forsmarks företagspresentation Confidentiality – None (C1) 11
2022-09-22
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Aktuellt om 
kärnenergiberedskap

Albin Karlberg
2022-09-22

Bilaga § 37, LSN 2022-09-22 
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Inre beredskapszon 5 km

Yttre beredskapszon 25 km

(planering av skyddsåtgärder, varningssystem samt information)

Planeringszon 100 km
(planering av skyddsåtgärder)

Nya beredskaps- och planeringszoner sedan 1/7
Bilaga § 37, LSN 2022-09-22 

2 av 6



• Utbyggnad av systemet för 
utomhusvarning pågår i de tre 
kärnkraftslänen. I Uppsala är drygt 
30 av cirka 60 installationer klara.

• De tyfoner som monterats testades 
i samband med ordinarie 
kvartalsprov den 5 september.

• Utbyggnaden fortgår under hösten.
• Nya inomhusmottagare kommer att 

distribueras under 2023. MSB 
administrerar utskicket.

Varningssystem
Bilaga § 37, LSN 2022-09-22 

3 av 6

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/cbrne/karnenergiberedskap/arbete-med-beredskaps--och-planeringszoner-2022/



• En utvärdering av broschyren gällande utskick av jodtabletter 
och de förändrade beredskapszonerna kommer att 
genomföras i de tre kärnkraftslänen under hösten.

• Vi kommer att göra en särskild satsning för att gå ut med 
information på andra språk än svenska.

• Har ni tips på hur vi kan gå till väga i era kommuner så tar vi gärna 
emot dem. 

• Planering pågår för ytterligare kommunikation inför nästa 
kvartalsprov av utomhusvarningssystemet och inför utskick av 
ny inomhusvarningsmottagare. 

Kommunikation

Bilaga § 37, LSN 2022-09-22 
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Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
med kommunikationsutvärdering med anledning av utskick av jodtabletter. Utvärderingen kommer också att utgöra underlag för det fortsatta kommunikationsarbetet och vi frågar både om hur man uppfattat informationen och på vilket sätt man bäst vill ha information i framtiden så vi kan justera/göra fler insatser. Du kan också nämna att vi kommer att göra en särskild satsning att nå ut med information på andra språk och om de har tips på hur man gör det så tar jag gärna emot det, jag tänker t ex via bibliotek om vi kan få ställa broschyrer där eller sätta upp en affisch som tipsar om vår webb, t ex. Broschyren är ju gjord på flera språk och ligger på vår webb men det är nog inte så lätt att hitta dem där. Du kan också nämna att vi planerar för ytterligare kommunikationsinsatser med kommande kvartalsprov samt när vi distribuerar varningsmottagarna i början av 2023. Om de har några frågor eller kommentarer kring kommunikationsarbete blir jag bara glad om de hör av sig!



• Länsstyrelsens program för statlig 
räddningstjänst vid kärnteknisk olycka är 
fastställt och gäller från och med 1/7.

• Utskick av jodtabletter och uppdaterad 
broschyr

• Kompletterande utskick till nyinflyttade 
privatpersoner och företag planeras under 
hösten.

Övrigt
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Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Programmet fastställdes vid beredning 20/6.



Kontakt

Telefon: 010-223 30 00
Webb: www.lansstyrelsen.se/uppsala
Besök: Bäverns gränd 17, Uppsala
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