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PRESSMEDDELANDE
Kärnkraftkommunernas samarbetsorgan (KSO) 40 år
I år är det 40 år sedan Kärnkraftskommunernas Samarbetsorgan (KSO) bildades. Detta har
uppmärksammats med seminarium och jubileumsmiddag i Varberg den 23 november. Seminariet
omfattar både en återblick över Kärnkraftkommunernas 40 år och en inblick i energifrågorna i
framtiden.
Programmet under seminariet innehåller följande föredrag:
• Historisk tillbakablick - Ted Lindquist, KSO:s samordnare
• Ryktena om kärnkraftens död är överdrivna – global utblick - Johan Svenningsson, VD Uniper
• Förnybar el i Sverige – hur mycket, var och när? - Gunnar Fredriksson, ansvarig för förnybart
på Energiföretagen
• Hållbar/alternativ elproduktion i framtiden - Alicia Abrams, Strategy Manager, Vattenfall
• Information om Energi- och Miljöcentrum (EMC) vid Campus Varberg - Magnus Falk,
verksamhetsledare
Samarbetsorganet bildades den 15 september 1977 i Malmö i samband med konferensen
”Kärnkraftverken och kommunerna”. Den gemenamma nämnaren för kommunerna var vid det
tillfället frågan om tillsynsmyndigheternas restriktioner för samhällsplanering och frågan om markanvändning kring kärnkraftverken samt planerings- och samarbetsfrågor mellan myndigheterna,
kraftföretagen och kommunerna.
KSO har fem medlemskommuner; Kävlinge kommun, Nyköpings kommun, Varbergs kommun,
Östhammars kommun och Oskarshamns kommun. Kärnsäkerhets- och beredskapsfrågor har i alla år
varit i fokus. Gemensamma yttranden över remisser från departement och myndigheter samt samordning i frågor av gemensamt intresse är också viktiga områden. Dessutom har organisationen på
olika sätt arbetat med omvärldsbevakning genom bland annat studieresor till andra länder med
kärnteknisk verksamhet.
Organisationen har haft sju ordförande genom åren, varav tre från Oskarshamn: Bengt Christersson
1978-1988, Torsten Carlsson, 1996-2002 och sedan 2011 Peter Wretlund. KSO:s samordnare är sedan
2008 Ted Lindquist, Oskarshamns kommun.
Kompetensutveckling och fortbildning för både politiker och tjänstemän i medlemskommunerna är
några andra områden som KSO ägnar sig åt. Fortbildningen genomförs året efter valår när ny mandatperiod inleds. De senaste gångerna har utbildningen genomförts vid Ringhalsverket i Varberg. Ett 70tal personer brukar delta. De flesta representerar de lokala säkerhetsnämnderna som finns i de fem
kärnkraftkommunerna, som är en statlig insynsmyndighet på lokal nivå.
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Omvärldsbevakning är ett annat område som KSO arbetar med. KSO är medlem i den europeiska
nätverksorganisationen Group of Municipalities with Nuclear Facilities, GMF. Inom nätverket sker
erfarenhets- och kunskapsutbyte för kommuner med kärntekniska anläggningar i Europa. GMF,
medverkar även i EU- kommissionens nätverk för energifrågor i Europa, Nuclear Energy Forum,
ENEF. Inom GMF finns även ett nätverk för europeiska kommuner med kärnavfallsanläggningar
såsom Östhammar och Oskarshamns kommuner, European local Network of radioactive Waste
Dialogue, ENWD.
Ett annat sätt på vilket KSO har tagit dela av erfarenheter i andra länder med kärnteknisk verksamhet
har varit genom studieresor. I flera fall har organisationen och kommunerna återfört och
kommunicerat sina erfarenheter från dessa resor samt även i något fall anordnat erfarenhets- och
kompetensutvecklingsseminarium tillsammans med Strålsäkerhets- myndigheten, SSM. Detta gällde
Fukushima olyckan 2011, efter att KSO hade besökt Japan hösten 2013. Under de 40 åren KSO har
verkat så har studieresor genomförts bland annat till följande länder: Ungern, Österrike, Litauen och
Ignalinaverket, Spanien, Tyskland, Schweiz, Tjeckien, Slovakien, USA och Three Mile
Island/Harrisburg, England, Ukraina och Tjernobyl, Frankrike, Japan och Fukushima samt senast
i år Kanada. Vid några tillfällen har resorna anordnats för de lokala säkerhetsnämndernas ledamöter.
I framtiden så kommer KSO förmodligen att fortsätta arbetet med energi- och kärntekniska frågor
utifrån den nationella energiöverenskommelsen. Säkerhets- och kompetensförsörjningsfrågor i
samband med drift samt avveckling och rivning av kärntekniska anläggningar kommer också att vara
angelägna frågor. Gemensamt kommunalt forum och gemensamma synpunkter över remisser med
mera och gemensamt agerande i olika frågor fortsätter som tidigare år. Omvärldsbevakning och
erfarenhetsutbyte samt medverkan i europeiska samarbetsforum är också angeläget framöver liksom
egen kompetenutveckling och fortbildning.
Vid jubileet deltog följande representanter från Oskarshamn: Peter Wretlund, Torsten Carlsson
(tidigare ordförande), Ulf Sjöö, Eva-Marie Hansson och Rigmor Eklind samt Ted Lindquist.
Upplysningar
För upplysningar går det bra att kontakta KSO:s ordförande, tillika kommunalråd i Oskarshamns
kommun, Peter Wretlund, mobil: 070-5233885, e-post: peter.wretlund.politik@oskarshamn.se ,
och/eller Ted Lindquist, samordnare KSO, telefon: 0491-76 42 86, e-post:
ted.lindquist@oskarshamn.se .
Bilder

Foton från 40- årsjubileet översänds separat.

