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Säkerhetsnämnd
Sammanfattning
Forskningsanläggningen European Spallation Source ERIC (ESS)
byggs på Brunnshög. ESS är ett europeiskt forskningscentrum
baserat på världens mest kraftfulla neutronkälla.
ESS-anläggningen är en angelägenhet för Europa. Det är en viktig
anläggning för att kunna utveckla hållbara material för en hållbar
samhällsutveckling. Anläggningen ligger i Lunds kommun vilket ger
kommunen ett särskilt ansvar gentemot medborgare och allmänhet.
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) beslutade den 25 april 2018 att
ESS ska placeras i beredskapskategori 2. Regeringen förbereder nu
lagstiftning kring inrättandet av en säkerhetsnämnd i Lunds
kommun för att säkra allmänhetens insyn.
Kommunkontoret föreslår att kommunstyrelsen uttalar sitt stöd för
att en säkerhetsnämnd inrättas.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 december2018

Barnets bästa
Ärendet berör barn. En säkerhetsnämnd som har i uppgift att
säkerställa allmänhetens insyn i anläggningen syftar till att säkra
allas, däribland barns, insyn.

Ärendet
Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar inom områdena
strålskydd, kärnsäkerhet och nukleär icke-spridning. Myndigheten
arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och
miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) beslutade den 25 april 2018 att
ESS ska placeras i beredskapskategori 2. Det innebär att SSM
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bedömer att det kan inträffa händelser på ESS med utsläpp av
radioaktiva ämnen som motiverar att brådskande skyddsåtgärder
vidtas för allmänheten utanför anläggningen, men att allvarliga
förutsägbara effekter för allmänheten utanför anläggningen kan
uteslutas. Som en följd av detta beslut anser SSM att det krävs
beredskapsplanering för allmänheten kring ESS.
ESS-anläggningen är en angelägenhet för Europa. Det är en viktig
anläggning för att kunna utveckla hållbara material och en hållbar
samhällsutveckling. Anläggningen ligger i Lunds kommun vilket ger
kommunen ett särskilt värdskaps- och samhällsbyggnadsansvar
gentemot medborgare och allmänhet. Lunds kommun har haft
löpande samråd med Strålsäkerhetsmyndigheten under hela
planeringsprocessen.
Regeringen förbereder lagstiftning för att säkra myndigheters tillsyn
samt allmänhetens insyn i anläggningen. Regeringen har för avsikt
att föreslå att en säkerhetsnämnd inrättas i syfte att säkerställa att
Lunds kommun har en öppen, säker och transparent
medborgarinformation. En säkerhetsnämnds utses av Regeringen
och ersätts ekonomiskt av staten.
Kommunstyrelsen föreslås uttala sitt stöd för att en säkerhetsnämnd
inrättas i Lunds kommun i syfte att säkerställa en öppen, säker och
transparent medborgarinformation.

Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen
besluta
att uttala sitt stöd för att en säkerhetsnämnd inrättas i Lunds
kommun i syfte att säkerställa en öppen, säker och transparent
medborgarinformation.

Christoffer Nilsson
kommundirektör
Beslut expedieras till:
Strålsäkerhetsmyndigheten

Carin Hillåker
Bitr. kommundirektör

