Protokoll fört vid sammanträde med KSO

Datum
Plats
Tid

Fredag 15 november 2019
Barsebäck resort, Järvavallens konferens
09.00 - 11.30

Närvarande
Oskarshamn
Varberg
Kävlinge
Nyköping
Östhammar

Karl-Erik Gustavsson, Andreas Erlandsson, Ulf Sjöö, Ted Lindquist
Ann-Charlotte Stenkil, Christofer Bergenblock, Jeanette Qvist,
Marcus Andersson
Pia Almström, Sofia Lindblom, Mats Rosén
Carl-Åke Andersson, Urban Granström
Lennart Owenius, Sten Huhta sekreterare

1. Mötets öppnande
Vice ordföranden Ann-Charlotte Stenkil hälsar deltagarna välkomna och förklarar mötet öppnat.
_____
2. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll från 13 september 2019 godkännes och lägges till handlingarna.
_____
3. Kävlinge kommun informerar om läget i Barsebäck
Pia Almström och Mats Rosén informerar om återställande av industrimark eventuellt bostadsmark
m.m. (bilaga 1).
Pia Almström och Mats Rosén informerar att kommunen varit intresserad av att göra en detaljplan
för bostäder men detta har Länsstyrelsen varit emot.
_____
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4. Rapport från kommunerna
Oskarshamn
Andreas Erlandsson och Ted Lindquist informerar följande:
O1 arbetar vidare med att kapa sönder och paketera interna reaktorkomponenter. Enligt plan ska
dessa arbeten vara avslutade i början av nästa år.
O2 förbereder rivningen av turbinutrustningen som ska äga rum med start 2020.
O3 hade vid tidpunkten för driftstoppet för årets underhållsavställning den 30 augusti haft en
obruten leveransperiod på 322 dygn, vilket är ett rekord för anläggningen. Underhållsavställningen
genomfördes i stort sett enligt plan och om resterande del av året innebär störningsfria leveranser
så ska gällande produktionsrekord kunna utraderas.
OKG har tillsammans med Barsebäck AB träffat avtal med Cyclife Sweden AB om tjänster för
behandling av material för friklassning och återvinning. Enligt avtalet ska drygt hälften av det
lågaktiva avfallet från de fyra reaktorerna på OKG och Barsebäcksverket kunna rengöras och
återvinnas.
Den 1 oktober sjösattes en ny organisation som omfattar 570 tjänster. Nu ska numerär och
kompetensprofil slutgiltigt balanseras och för närvarande konstateras ett tjugotal vakanser.
OKG har därmed aktiverat en rekryteringskampanj som också kopplas till ett branschgemensamt
traineeprogram.
Fortum kommer under första kvartalet 2020 förvärva minst 70,5 procent av aktierna i Uniper.
Enligt tysk lagstiftning krävs 75 procent för en beslutsmässig majoritetställning. På vilket sätt
denna utveckling kan tänkas påverka OKG går det inte att uttala sig om i nuläget.
Östhammar
Lennart Owenius informerar att Forsmark ”rullar” på bra. Det har varit problem med drönare.
Vidare har F3 haft skräp i filtret.
Nyköping
Carl-Åke Andersson informerar att igår för en vecka sedan var det en totalt okontrollerad brand i
en byggnad där titan skulle smältas. Eftersom titan inte ska brinna så var det troligen en legering
som förorsakade branden i taket på byggnaden.
Forskningsreaktorn vid Studsvik (R2) är nedmonterad, endast yttre skalet är kvar. Studsvik AB har
sökt bygglov för ett mellanlager. Troligen blir det kvar en gräsyta på platsen 2021.
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Kävlinge
Pia Almström informerar att lokala säkerhetsnämnden har haft sitt sista möte på Barsebäcksverket
innan rivningen påbörjas 2020. Almström informerar vidare att detaljplanen över området anger
kärnteknisk verksamhet. Kommunen har tidigare motsatt sig byggnationen av ett mellanlager som
ska finnas på platsen fram till 2045.
Varberg
Ann-Charlotte Stenkil informerar att lokala säkerhetsnämnden har möte nästa vecka. Tanken är att
R2 skall stängas av vid årsskiftet och R1 året därpå. Revisionen av R4 i augusti tog 14 dagar mer än
det var tänkt. Nu är det full drift igen. Lokala säkerhetsnämnden har haft flera försök att bjuda
allmänheten till informationstillfällen men det kommer aldrig någon dit. Lokala säkerhetsnämnden
har nu varit på tre KF-möten i Marks, Kungsbacka och Varbergs kommuner.
Information har lämnats om vad en säkerhetsnämnd gör. Detta har varit uppskattat. Informationen
sändes även på webben så flera har nåtts än enbart de på fullmäktigemötena.
Beslut
Ordföranden tackar för informationen.
_____
5. Övning ”Havsörn”
Lennart Owenius informerar om övningen ”Havsörn” som länsstyrelsen var ansvarig för och skulle
vara i 36 timmar. Övningens scenario var att det hänt något i Forsmark och totalt skulle ca 1600
personer vara inblandade, exempelvis utrymning av Gräsö. 3:e december blir det en utvärdering av
övningen (bilaga 2).
_____
6. Information om slutförvarsprocessen
Lennart Owenius informerar om slutförvarsprocessen. En viktig fråga i detta är ansvaret av
slutförvaret efter förslutning så att detta inte skall hamna på kommunen.
_____
7. Information om möten med SSM
a) Remisshantering av SKB AB:s FUD-19. Representanterna från Oskarshamn och
Östhammars kommun informerar om sitt arbete med remissen och kommunernas sista
datum för yttrande är sista december.
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b) Långsiktig kompetensförsörjning på strålsäkerhetsområdet. Ted Lindquist informerar om
behovet av kompetensområdet enär Sverige kommer att vara kärnkraftsnation åtminstone
till 2045. Det krävs satsning på utbildning. Staten behöver ta ett större ansvar för
kompetensförsörjningen långsiktigt i likhet med kraftindustrin och de kommuner där
tekniska gymnasieskolor finns med inriktning på kärnteknik, som i Forsmark exempelvis.
_____
8. Information om GMF mötet
Pia Almström informerar att hon är nyvald president för det europeiska nätverket för kärntekniska
kommuner, GMF. Till ny samordnare (f.d. generalsekreterare) utsågs Meritxell Martell och hon
kommer från Barcelona. Roland Palmqvist har varit ordförande i 15 år med den äran och detta
uppmärksammades genom att han utnämndes till ”Hedersordförande”. Utöver detta utsågs tre vice
ordförande i GMF. Utöver detta informerade Pia Almström att GMF fått två nya medlemmar:
Ryssland och Finland samt att Frankrike är på väg in.
Ted Lindquist informerar att GMF avgiften inte har ändrats på 15 år och behöver öka så att
budgeten nu kan förstärkas för att GMF ska kunna verka i enlighet med den antagna strategin för
framtiden och bli en röst för den lokala nivån i internationella sammanhang. Antalet medlemmar
gör också att tolkkostnaderna kommer att öka. Kostnaden för samordnaren kommer inte att kunna
belasta det spanska AMAC som tidigare.
_____
9. Sammanträdesdagar och mötesformer 2020
Presidiet har fått i uppdrag att lägga förslag på sammanträden 2020
27 mars, telefonmöte 09.00-11.00
14 maj (sammanträde Stockholm). Börjar med lunch kl. 12.00 och sammanträde kl. 13.00
18 september, telefonmöte kl. 09.00-11.00
12 november, antingen i Stockholm eller på någon annan medlemskommun. Börjar med lunch kl.
12.00 och sammanträde kl. 13.00-15.00, (eventuellt lunch till lunchmöte).
Ann-Charlotte Stenkil föredrar ärendet. Med anledning av att KSO planerar studieresa till Finland
13-15 maj så föreslås sammanträdet 14 maj flyttas till 15 maj. Vidare föreslås att telefonmöte skall
vara Skype-möte (video-möte).
Beslut
Sammanträdena fastställs enligt tjänstgörande ordförandes förslag.
_____
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10. Studieresor
a)

Studieresa för KSO till Finland och eventuellt England

Beslut
KSO beslutar att en studieresa skall planeras och genomföras till Finland 13 - 15 maj 2020, dock
att studieresa till England genomförs efter 2020.
_____
11. Övriga ärenden
Andreas Erlandsson föreslår att KSO bör vara mer aktivt i sin roll som opinionsbildare. KSO borde
därför synas och höras mer i debatten och kan därigenom påverka opinionen i många kanaler.
Samordnaren påtalar det uppdrag som tidigare finns om att se över KSO:s mediestrategi från 2009
med hänvisning till nytt medielandskap. Förslaget om ökad opinionsbildning bör tas in i översynen
som ska göras.
Styrelsen diskuterar även frågan om en eventuell debattartikel om effektbristen. Konstateras att
styrelsen har olika syn på frågan och KSO:s roll i sammanhanget. Eventuellt kan Kävlinge
kommun ta fram ett förslag till debattartikel som medlemskommunerna i så fall får ta ställning till.
Beslut
En uppdaterad mediestrategi för KSO ska tas fram i enlighet med tidigare beslut och för att få fram
en helhet kring frågorna ska förslaget från Andreas Erlandsson tas med i uppdraget/översynen.
_____
10. Avslutning
Tjänstgörande ordförande tackar för deltagande och förklarar mötet avslutat kl. 11.30.
_____

Ann-Charlotte Stenkil
Ordförande
Sten Huhta
Sekreterare
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