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Svar på remiss av rapporten Översyn av lokala säkerhetsnämnder 

(SSM 2022:07), M2022/01177 
 

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har fått i uppdrag av regeringen att se över 

syftet och uppdraget för de lokala säkerhetsnämnderna samt föreslå de 

författningsändringar som behövs, exempelvis i förordningen (2007:1054) med  

instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid kärntekniska anläggningar.  

 

SSM föreslår bland annat att nämnderna döps om från lokala säkerhetsnämnder 

till lokala insynsnämnder. Nämnden ställer sig bakom förslaget till namnbyte då 

det tydligare speglar nämndens syfte och uppdrag.   

 

SSM föreslår vidare att nämnden ska bestå av högst 9 ledamöter, inga ersättare 

och att regeringen även utser en vice ordförande. Nämnden ställer sig bakom 

förslaget att regeringen även ska utse vice ordförande men föreslår att nämnden 

ska bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare för att säkerställa en bred politisk insyn i 

verksamheten vid anläggningen samt för att minska sårbarheten i nämndens 

arbete.  

 

SSM föreslår att det införs en annan ordning vad det gäller rekvirering av 

nämndernas anslag och uppföljning av dessa. Förslaget är att hela anslaget om 

400 tkr per nämnd rekvireras från och betalas ut av SSM under januari månad 

varje år samt att medel som inte har förbrukats under året betalas tillbaka till 

SSM. Nämnden konstaterar att kostnaderna varierar under en mandatperiod och 

att nämnden till exempel under mandatperiodens första år har höga kostnader för 

utbildning av samtliga ledamöter vilket ofta inneburit ett underskott det året. Det 

har dock kunnat balanseras över mandatperioden. Det skulle därför vara att 

föredra att eventuella överskott återbetalas efter respektive mandatperiods slut.  

 

Vad gäller redovisning och verksamhetsberättelsernas utformning anser nämnden 

att nuvarande ordning fungerar bra och ser ingen anledning till ökad 

detaljstyrning.   

 

Myndigheten föreslår att nämndernas balanserade belopp ska justeras till noll per 

den 31 december 2022 och återföras till SSM. Nämnden har inga synpunkter på 

förslaget under förutsättning att anslaget på 400 tkr per nämnd fortsatt betalas ut 

årligen och kan balanseras över mandatperioden.  
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