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Till näringsministern och 

energiministern 

 

Stödinsatser till berörda kommuner och regioner med anledning 

av förtida stängning av kärnkraftreaktorer  

Med anledning av att huvudägaren till Ringhalsverket, Vattenfall AB, och huvudägaren till 

Oskarshamnsverket, EON AB, på i huvudsak affärs- och marknadsmässiga grunder har fattat 

beslut om att i förtid stänga ett antal kärnkraftreaktorer känner Kärnkraftkommunernas 

Samarbetsorgan (KSO) stor oro inför landets framtida energiförsörjning och för berörda 

kommuner och regioner. KSO vill samtidigt påtala behovet av statsmakternas stöd till berörda 

kommuner och regioner. Stängningsbesluten får stora regionalpolitiska konsekvenser inom 

olika områden. Därför är det enligt KSO:s mening absolut nödvändigt med samordning och 

stöd från staten i samband med denna omställningsprocess. 

 

KSO anser också att statsmakterna måste ta det yttersta ansvaret för den framtida ägar- 

strukturen på energiområdet. Det krävs också en förmåga till uthålliga, långsiktiga och 

hållbara politiska prioriteringar för att möta landets framtida behov av energiförsörjning. 

Både energiministern och generaldirektören för Svenska kraftnät konstaterar att Sverige har 

behov av att öka leveranssäkerheten i ett framtida energisystem där andelen vind - och 

solenergi blir större.  

Sverige måste ha kapacitet och kompetens för att möta högt uppsatta miljömål. Baskraften 

kommer då från vattenkraft och kärnkraft under överskådlig tid och därutöver kan intermittent 

kraft från vind, biomassa och sol fasas in i elsystemet. För att klara den tekniska 

omställningen anser KSO det angeläget att staten långsiktigt säkrar kompetens och resurser 

inom forskning och utveckling.  

På de berörda kärnkraftverken finns mångårig erfarenhet av kraftproduktion och en mycket  

kompetent personalresurs. Verksamheten genomsyras av ett absolut säkerhetsmedvetande och 

säkerhetstänk. KSO vill därför understryka vikten av fortsatt hög säkerhetskultur och 

säkerhetstänkande under den produktionstid som återstår och i samband med den 

omställningsprocess som nu inleds på berörda kärnkraftverk.  

 

Frågor som rör ledning, personal, säkerhet och kompetens måste då ses i ett sammanhang. 

Kärnkraftskommunerna befarar att det nu finns en uppenbar risk att stängningsbesluten kan 

medföra en splittrad ledningsfokus och motivationsbrist bland ledning och personal i väntan 

på avvecklingen.  
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Detta kan påverka förhållningssätt och förmågan att utföra arbetet med tillräcklig effektivitet, 

kvalitet och säkerhet. En oro för framtiden är ytterligare en riskfaktor som kan leda till stress, 

psykisk påfrestning, besvikelse, ilska som i sin tur kan leda till sjukskrivningar och 

arbetsolyckor.   

 

Efter besluten om förtida stängning så har berörda företag nu haft anledning att inleda arbetet 

med att lyfta fram de utvecklingsmöjligheter och de alternativa arbetsuppgifter som även i 

framtiden kommer att finnas i företagen trots besluten.  Dessutom krävs insatser som bidrar 

till att kraftföretagen även fortsättningsvis uppfattas som säkra och trygga arbetsplatser och 

som bra arbetsgivare.    

 

KSO anser även i detta sammanhang att staten på olika sätt bör uppmuntra möjligheterna att 

ta tillvara den energikompetensen som finns på berörda kärntekniska anläggningar och att den 

kompetensen ska kunna tas tillvara i samband med annan energiproduktion i framtiden.  

 

Det finns sedan tidigare goda erfarenheter av extraordinära insatser från staten vid större 

företagsnedläggningar och omstruktureringar i landet. Detta har exempelvis skett genom att 

en nationell samordnare har utsetts för omställningsarbetet, men det kan säkert finnas andra 

former för en sådan statlig samordning. Dessa insatser måste samordnas med regionernas 

regionala tillväxtinsatser. Insatser i samband med stängningen är utdragna i tiden och borde 

därför medföra goda möjligheter till ett samlat agerande för fortsatt regional utveckling. 

Kärnkraftskommunerna anser att en dialog krävs med statsmakterna och berörda lokala och 

regionala parter för att diskutera gemensamma utvecklingsinsatser i syfte att minimera de 

negativa konsekvenser som nedläggningarna innebär. Då behöver även dessa kommuners 

möjligheter att vara en del i landets energiomställning tas tillvara. 

De berörda kommunerna är viktiga motorer i den regionala ekonomin och utvecklingen. 

Arbetsmarknadsprofilen i berörda kommuner innebär en ingenjörstät arbetsmarknad med  

hög kompetens och utbildningsnivå. Den kvalificerade arbetskraften finns i mycket hög 

utsträckning inom energisektorn med anknytning till kärnkraftverken. Många av de 

kunskapsintensiva SME- företagen har en stor del av sin omsättning kopplad till den 

kärntekniska verksamheten och den är även en stark motor i utvecklingen av de mindre 

kunskapsintensiva tjänsteföretagen i regionerna. Det är dock inte bara de kunskapsintensiva 

företagen som skulle drabbas hårt utan också företag som erbjuder arbetstillfällen för personal 

som saknar högre utbildning.  

 

Kärnkraftskommunerna önskar inleda en dialog med näringsministern och energiministern 

utifrån vad som har framförts i denna skrivelse. Kärnkraftskommunerna förordar att ett 

dialogmöte om möjligt förläggs till Östhammar alternativt Stockholm när KSO har sitt 

styrelsemöte den 1 juni. Om detta inte är möjligt så äger nästa styrelsemöte rum den 8 

september i Stockholm. 

 

Kontakt kommer även att tas med energikommissionen. 
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