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Remissvar över Rapport om översyn av lokala 
säkerhetsnämnder (SSM 2022:07) 
Regeringskansliets beteckning: M2022/01177 

Sammanfattning 

Härmed lämnar Länsstyrelsen Kalmar län sina synpunkter på 
Strålsäkerhetsmyndighetens utredning rörande syftet och uppdraget för 
lokala säkerhetsnämnder. Utredningen skulle enligt regeringsuppdraget 
också föreslå eventuella författningsändringar. Dåvarande 
miljödepartement har remitterat myndighetens förslag till berörda, 
myndigheter, kommuner och organisationer.  

Länsstyrelsen Kalmar län tycker det är bra att en översyn görs med 
hänvisning till att vår omvärld på många sätt förändrats sedan de lokala 
säkerhetsnämnderna inrättades.  

Länsstyrelsen Kalmar län ser förslaget om att behålla lokala 
säkerhetsnämnderna som positivt. De förändrade beredskapszonerna och 
deras utökade geografiska utbredning innebär att fler kommuner 
omfattas av dem. Det är därför viktigt att de också finns representerade i 
de lokala säkerhetsnämnderna.  

Den föreslagna förändringen av benämningen av säkerhetsnämnderna 
till lokala insynsnämnder välkomnas då länsstyrelsen anser att den på ett 
mer korrekt sätt kopplar an till nämndernas uppdrag.  

Syftet med säkerhetsnämnderna har varit dialog och samverkan mellan 
de som bor i kärnkraftverkets närhet, kärnkraftsindustrin och 
myndigheter. Därför ser Länsstyrelsen Kalmar län det som positivt att 
SSM i sin utredning pekar på att insynsnämndens främsta uppgift ska 
vara insyn i och möjlighet att informera kommunens medborgare om 
beredskapsplaneringen för kärnkraftsolyckor. 

Särskilda synpunkter  

Myndigheters och annan närvaro vid nämndernas möten 
Utredningen understryker vikten av att länsstyrelsen regelbundet deltar 
vid nämndernas möten. Länsstyrelsen Kalmar län ser positivt på att det 
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betonas i utredningen då representationen är viktig utifrån länsstyrelsens 
uppdrag.  

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av vikarierande länsråd Ana Norlén med 
krisberedskapshandläggare Andreas Hagström som föredragande. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
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