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Hej,
 
Nu är det återigen dags att utse nya ledamöter och ersättare till de lokala säkerhetsnämnderna
och kanske har kommunerna redan inlett det arbetet. Som ni vet regleras nämnderna genom
förordning (2007:1054) med instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid kärntekniska
anläggningar.
 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-
20071054-med-instruktion-for-lokala_sfs-2007-1054
 
Av förordningen framgår bland annat att ordförande och ledamöter förordnas av regeringen för
en tid av högst fyra år. Vidare framgår det att nämnderna består av högst 13 ledamöter och att
högst 10 ledamöter utses av den kommun där den kärntekniska anläggningen är belägen och
högst 3 ledamöter utses efter förslag av andra kommuner som i förekommande fall till någon del
omfattas av den inre beredskapszon som bestämts för anläggningen. Ledamöterna bör vara
bosatta i den kommun som föreslagit dem. För varje ledamot (inkl. ordf.) utses en ersättare.
Gällande förordnande går ut vid årsskiftet.
 
Parallellt med detta pågår remiss av Strålsäkerhetsmyndighetens redovisning av ett
regeringsuppdrag avseende översyn av lokala säkerhetsnämnder. Remissen pågår t o m 31
oktober 2022 och samtliga berörda kommuner har delgivits remissen.
 
2022:07 Översyn av lokala säkerhetsnämnder (regeringen.se)
 
Där föreslås att antalet ledamöter i nämnderna bör minskas och att högst 9 ledamöter bör gälla,
där högst 6 representerar den kommun i vilken anläggning finns och högst 3 bör representera
övriga kommuner som berörs av anläggningens yttre beredskapszon. Därtill föreslås att inga
ersättare till ledamöterna utses men att en vice ordförande utses.
 
Utredningen föreslår vidare att indelningen i beredskapskategorier och kraven på
beredskapszoner ska utgöra grund för att inrätta, upprätthålla eller avsluta lokala
säkerhetsnämnder. Detta skulle innebära att nämnderna i Barsebäck och Studsvik avslutas.
 
Efter att remissen är avslutad kommer förslag på ändringar i förordning (2007:1054) med
instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid kärntekniska anläggningar att tas fram med
målsättningen att dessa beslutas innan årsskiftet.
 
Kommunerna styr själv över nämndens politiska sammansättning med jag vill be er i största
möjliga mån åstadkomma en jämn könsfördelning bland ledamöterna.
 
Tacksam för era nomineringar så snart det är möjligt. Är det någon kommun där nomineringarna
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dröjer till in i december ber jag er meddela mig det.
 
Hälsningar
 
Karin Liljequist
Departementssekreterare
Kemikalieenheten
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Tfn 08 405 89 29
Mobil 073-065 5493
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www.regeringen.se
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