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Lokala säkerhetsnämnden vid Studsviks Kärntekniska 
anläggningar avger följande berättelse över verksamheten år 
2019. 
 
Lokala säkerhetsnämndens uppgifter 
 
Nämndens verksamhet regleras i förordningen med instruktion för lokala 
säkerhetsnämnderna vid kärntekniska anläggningar SFS 2007:1054. I denna 
framgår att nämnden särskilt ska: 

1. följa det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbetet, i synnerhet vid den 
anläggning som nämnden är utsedd för 

2. inhämta information om det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbetet 
som har utförts eller planeras vid anläggningen 

3. inhämta information om planeringen av beredskapen mot kärnenergiolyckor 
vid anläggningen 

4. ställa samman material för information om säkerhets- och 
strålskyddsarbetet och beredskapsplaneringen 

5. svara för information till allmänheten, myndigheter och institutioner på det 
lokala planet om säkerhets- och strålskyddsfrågor samt frågor om 
planeringen av beredskapen mot kärnenergiolyckor. 

 
Lokala säkerhetsnämndens sammansättning 

Nämnden har haft följande sammansättning: 

Ledamöter   Ersättare 

Carl-Åke Andersson, ordf (s) Sofia Amloh (s) 

Cajsa Widqvist (s)  Sten Friberg (s) 

Urban Granström, (s)  Lars Andersson (c) 

Helene Lundström (mp)  Yvonne Danielsson (mp) 

Tommy Jonsson (m)  Curt Eriksson (kd) 

Adéle Bergentoft (m)  Kaj Nilsson (m) 

Christer Sävensjö (l)  Inger Sjulsson (m) 

 

Lokala säkerhetsnämndens sekretariat är placerat på Kommunledningskansliet 
i Nyköpings kommun. Under verksamhetsperioden har Gunbritt Lindfors 
tjänstgjort som sekreterare. 
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Lokala säkerhetsnämndens sammanträden 

Säkerhetsnämnden har haft fyra protokollförda sammanträden under perioden, 
15/2, 17/5, 20/9 och 6/12. Protokollen bifogas. 

Studsvik Nuclear AB, AB SVAFO och Cyclife Sweden AB lämnar på nämndens 
sammanträden information om verksamheterna, med koncentration på den 
kärntekniska verksamheten. Även tillstånd och medgivanden från 
myndigheterna som beviljats föredras och kommenteras av företrädare för 
verksamheterna. Den lämnade informationen blir sedan föremål för 
diskussioner och frågor. 

Under året har företrädare för Strålsäkerhetsmyndigheten deltagit vid två av 
nämndens sammanträden. Nämnden fick då bl.a. information om Samlad 
strålsäkerhetsvärdering hos respektive tillståndshavare. 

 

Yttranden 

Nämnden har, 9/2 svarat på utredning om Ny kärntekniklag – med förtydligat 
ansvar (SOU 2019:16). 

Nämnden har, 19/11 svarat på Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till 
avgiftsnivåer för 2020 enligt förordningen (2008:463) om vissa avgifter till 
Strålsäkerhetsmyndigheten. 

 

Utbildning och studiebesök 

Nämndens ledamöter har deltagit i en utbildning i Ringhals Varberg 27 – 29/3. 
Utbildningen syftade till att ge ledamöterna kunskap om reaktorsäkerhet och 
djupförvar, strålning och strålskydd, omhändertagande av radioaktivt avfall, 
beredskap och ansvarsförhållanden. Ledamöterna fick även en historisk 
tillbakablick avseende Lokala säkerhetsnämnder och samarbetet mellan 
kärnkraftskommunerna nationellt och internationellt. 

I samband med sammanträdet 17/5 gjorde nämnden studiebesök på Studsviks 
Nuclears Hot Cell-laboratorium och Cyclifes Analyslab. 

Nämndens ledamöter har gjort ett studiebesök på SKB:s anläggningar i 
Oskarshamn 3 – 4/10. Nämnden besökte Clab, Kapsellaboratoriet och 
Äspölaboratoriet. I samband med besöket anordnades ett möte med ledamöter 
från Lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamns kärnkraftverk. 

 

Inspektion av arkivvård 

Under 2018 fick nämnden en brevledes inspektion av arkivvården. 
Redovisningen som nämnden skickade in till Riksarkivet visade på att nämnden 
vidtagit tillräckliga åtgärder för att avhjälpa de påtalade bristerna. Dock finns 
kravet på verksamhetsbaserad arkivredovisning kvar och nämnden ska senast 
31/3 2020 återrapporteras hur arbetet fortskrider. 

 

Information 

Nämnden svarar för att information om det kärntekniska säkerhets- och 
strålskyddsarbetet som utförs eller planeras vid Studsvik kommer till 
allmänhetens kännedom. 

Nämndens protokoll, verksamhetsberättelser och reserapporter finns på 
Nyköpings kommuns hemsida, https://nykoping.se/kommun--politik/politik-och-
demokrati/namnder/lokala-sakerhetsnamnden  
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Ekonomi 

Nämnden har i likhet med tidigare år anlitat Nyköpings kommun för 
administration, arkiv, bokföring m.m. 

Under året har nämnden förbrukat 405 584 kronor för sin verksamhet.  

Nämndens räkenskaper granskas i samband med granskningen och revisionen 
av Nyköpings kommuns räkenskaper. Ekonomisk rapport bifogas. 

 
 
Nyköping 2019-02-28 

För Lokala säkerhetsnämnden vid Studsviks kärntekniska anläggningar. 

 
 

 
 
Carl-Åke Andersson  Gunbritt Lindfors 
Ordförande   Sekreterare 


