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Remissvar – Begäran om yttrande på remiss: Översyn av 
lokala säkerhetsnämnder (M2022-01177) 
 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Västmanland (Länsstyrelsen) bedömer rapporten i sin 
helhet och de förslag Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) framför som 
bra. Länsstyrelsen håller i mångt och mycket med rapporten och dess 
slutsatser, med en viss reservation avseende regeringens beslutsmandat 
avseende tillsättandet av ledamöter och ordföranden i nämnderna. 

Länsstyrelsen tar särskild ställning till följande förslag i rapporten: 

Kapitel 10: Överväganden och förslag, s. 19ff 
SSM föreslår i rapporten att nämnderna ska byta namn från 
säkerhetsnämnder till insynsnämnder för att bättre reflektera 
nämndernas syfte i enlighet med förordning (2007:1054) med 
instruktion för lokala säkerhetsnämnder. Länsstyrelsen håller med SSM 
i detta då förslaget på namnändring bättre överensstämmer med 
nämndernas faktiska uppdrag. 

Länsstyrelsen håller också med i SSM:s bedömning att antalet lokala 
nämnder kan minskas till tre; Forsmark, Ringhals och Oskarshamn. 
Detta på grund av att dessa tre kärntekniska anläggningar uppfyller 
kraven av att vara beredskapskategori I anläggningar, samt att de har 
upprättade beredskapszoner i enlighet med förordning (2003:789) om 
skydd mot olyckor. Länsstyrelsen har därmed inga synpunkter på att de 
lokala nämnderna i Barsebäck och Studsvik avslutas, med hänsyn till att 
de inte möter kriterierna om att tillhöra beredskapskategori I. 

Länsstyrelsen står också bakom SSM:s uppmuntran att upprätta lokala 
informationsgrupper likt det som etablerats i Västerås kommun med 
kärnbränslefabriken Westinghouse. Det är motiverat med lokal insyn i 
de kärntekniska anläggningar som inte uppfyller kraven för att både 
tillhöra beredskapskategori I och ha upprättade beredskapszoner. 

Länsstyrelsen ställer sig också bakom SSM:s förslag till att minska 
högsta antalet ledamöter i nämnderna från 13 till nio ledamöter. 
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Länsstyrelsen anser att det dock kan övervägas om det finns några 
administrativa eller demokratiska fördelar med att regeringen utser 
ledamöter och ordförande i nämnderna eller om kommunerna själva kan 
ansvara för tillsättandet av dessa i nämnden. 

Kapitel 12: Författningsförslag, s. 23ff 
Länsstyrelsen håller med i SSM:s bedömning att ett namnbyte är av 
godo, vilket då också innebär att Länsstyrelsen är positivt inställd till 
förslagen om ändring av nämndernas benämning i lag (1984:3) §§ 19 
och 20, samt förordning (2007:1054), §§ 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 och 12. 

Länsstyrelsen håller med om förändring av förordning (2007:1054) § 4 
att nämnden ska lämna en kopia till Strålsäkerhetsmyndigheten av 
verksamhetsberättelsen senast 1 mars varje år. 

Länsstyrelsen medhåller SSM:s förslag om ändring av förordning 
(2007:1054) § 6 om att ändra det högsta antalet ledamöter till nio 
ledamöter. Länsstyrelsen stödjer också förslaget om förändring i § 9 i 
samma förordning, avseende antalet utsedda ledamöter från den 
kommun som anläggningen är belägen, och från den yttre 
beredskapszonen. 

 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av vikarierande landshövding Ulrica Gradin med 
handläggare Richard Hammarström som föredragande. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 

Kontaktuppgifter 
Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor via telefon eller e-post. 
Telefonnummer och e-postadress finns längst ner på första sidan. Ange 
ärendets diarienummer eller ärendebeteckning vid kontakt med 
Länsstyrelsen. Du hittar numret uppe till höger på första sidan. 

 

Richard Hammarström 

 


	Yttrande 
	Diarienummer
	Datum
	450-4145-2022
	2022-10-25
	Remissvar – Begäran om yttrande på remiss: Översyn av lokala säkerhetsnämnder (M2022-01177)
	De som medverkat i beslutet
	Kontaktuppgifter


