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Plats och tid Moberg, Emmaboda kommunhus, 2022-06-07, kl. 10:00 – 11:00 
  
Beslutande Johan Jonsson (C) 

Bo Sunesson (C) 
Emma Åhlander-Hansson (M), 1:e vice ordförande 
Leif Karlsson (M) 
Bo Eddie Rossbol (-) 
Gull-Britt Hellborg (KD) 
Stig-Ove Andersson (S)  
Per Adolfsson (S) 
Annika Karlsson (S) 
Jarkko Pekkala (S) 
Marie-Louise Eddegård (S) 
Jan-Olof Jäghagen (S) 
Stefan Marcelius (SD) 

  
Övriga deltagande Anders Svensson, kommunchef 
 Lena Limslätt-Petersson, sekreterare 
 Katarina Bondesson, chefsekonom 
  
  
 
  
Utses att justera Bo Eddie Rossbol (-) 
  
Justeringens plats och tid Kansliavdelningen Emmaboda kommunhus, 2022-06-07 kl. 12:00 
 
 
Underskrifter sekreterare   § 95  
 Lena Limslätt-Petersson 
 

ordförande  
 Johan Jonsson (C) 
 

justerare  
  Bo Eddie Rossbol (-) 
 
 

Anslag/bevis 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2022-06-07 
 
Datum för anslags 2022-06-07 Datum för anslags 2022-06-29 
uppsättande  nedtagande 
Förvaringsplats för Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda 
protokollet 
Underskrift  
 Christoffer Karlsson  
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Innehållsförteckning 
 

 
§ 95  Remissvar – Program för räddningstjänst vid kärnteknisk olycka med 

tillhörande delplaner 
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 KS/2022:92 
§ 95 
Remissvar - Program för räddningstjänst vid kärnteknisk olycka med 
tillhörande delplaner 
  
Sammanfattning – Remiss Program för räddningstjänst vid kärnteknisk 
olycka med tillhörande delplaner 
Länsstyrelsen i Kalmar län har översänt en remiss avseende synpunkter på 
Program för räddningstjänst vid kärnteknisk olycka med tillhörande delplaner. 
2017 redovisade Strålsäkerhetsmyndigheten rapporten 2017:27 Översyn av 
beredskapszoner.  
I rapporten redovisas förslag till förändrade beredskaps- och planeringszoner kring 
bland annat de svenska kärnkraftverken (Forsmark, Oskarshamn och Ringhals). 
Till följd av rapporten har regeringen beslutat om en ändring i förordningen 
(2003:789) om skydd mot olyckor. 
Förordningen trädde i kraft den 1 januari 2022. Program, beredskaps- och 
planeringszoner gäller från och med den 1 juli 2022. Länsstyrelsen ska enligt 
förordningen upprätta ett program för räddningstjänst i enlighet med 
Länsstyrelsens ansvar för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen Lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 4 kap 6 §. 
 
För att implementera den nya förordningen och därmed de förändrade 
beredskapszonerna och tillkommande planeringszon kring svenska kärnkraftverk 
har Länsstyrelsen Kalmar län genomfört en revidering av befintliga planer och 
upprättat nya enligt följande: 
• Program för räddningstjänst vid kärnteknisk olycka (huvudplan) 
o Delplan utrymning 

Planen är under fortsatt utveckling även under remisstiden. Delar som 
kräver mer utveckling är bland annat, mottagande, detaljplanering av 
utrymningsplatserna, transportorganisation och kontrollmätning.  

o Delplan strålningsmätning 
Utifrån reviderad (2021) Indikeringsplan för Kalmar län ut. Revidering 
har framför allt skett avseende organisation och ledning, nya 
mätinstrument för regional mätorganisation, arbetsmiljö och optimering 
av strålskydd samt respektive kommuns bilaga om arbetsuppgifter i 
Länsstyrelsens organisation för strålningsmätning 

o Delplan rekommenderad inomhusvistelse och intag av jodtabletter  
Arbete pågår och ska vara klart 1 juli 2022 då de nya beredskapszonerna 
träder i kraft. I arbetet med delplanen har det inte funnits möjlighet att ta 
hänsyn till slutsatser och förslag från den statliga utredningen. En stärkt 
försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19) 

o Delplan varning till allmänheten vid kärnteknisk olycka 
Utbyggnad av inomhus- och utomhusvarningssystemet är ett pågående 
arbete som troligen inte kommer att vara slutfört förrän under 2023. 
Delplanen utgår däremot från att utbyggnaden är klar. I arbetet med 
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delplanen har det inte funnits möjlighet att ta hänsyn till slutsatser och 
förslag från den statliga utredningen. Viktigt meddelande till allmänheten 
– en översyn av VMA-systemet (Ds 2022:1) som slutredovisades till 
regeringen 1 februari 2022.  

 
Yttrande – Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås 
Länsstyrelsens program för räddningstjänst vid kärnteknisk olycka med 
tillhörande delplaner är genomläst och Räddningstjänstförbundet tycker att 
programmet och delplanerna är väl genomtänkta och funktionella. Ett par 
synpunkter lämnas dock: 
 

1. Program för räddningstjänst kapitel 2, Grundläggande förhållanden 
2.1 Juridiska förutsättningar 
Vid övertagande av ansvaret för kommunal räddningstjänst över tar 
länsstyrelsen ansvaret för hela kommunens/förbundets räddningstjänst: 
Här borde det finnas en beskrivning hur övrig kommunal räddningstjänst ska 
bedrivas under ledning av Länsstyrelsen. Hur byggs organisation för övriga 
larm när stora resurser går åt till kärntekniska olyckan? 
Förslag på åtgärd: Plan för hur organisation av annan kommunal räddnings- 
tjänst hanteras. 

2. Program för räddningstjänst kapitel 9, Resurser för hantering av kärnteknisk 
olycka 
9.1.2 Kommuner 
Finns det personal på räddningstjänsterna/andra organisationer som 
länsstyrelsen räknar med att ha till sitt förfogande vid en kärnteknisk 
olycka? Det kan i så fall vara samma personer som räddningstjänsten/andra 
organisationer räknar med att ha tillgång till. En viktig aspekt att ta hänsyn 
till är att nyckelpersoner inom systemledningen för samverkan sydost även 
är räddningsledare vid kärnteknisk olycka. Räddningsledningssystemet 
samverkan sydost samverkar även i en konstellation med andra län 
(Blekinge, Kronoberg, norra Kalmar län, Jönköping samt Östra Götaland). 
Förslag på åtgärd: Klar gör för varje organisation  vilka resurser 
länsstyrelsen räknar med att ha tillgång till vid kärnteknisk olycka. 
Räddningstjänsten/andra organisationer kan då insatsplanera på ett bättre 
sätt. 

 
Yttrandet är insänt till Länsstyrelsen av Räddningschef Hans Erlandsson då 
Länsstyrelsens sista dag för inlämnande av synpunkter är 2022-05-06. 
Länsstyrelsen är informerad om att yttrandet kan komma att revideras om det 
föreligger synpunkter från Kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
• Remiss – Program för räddningstjänst vid kärnteknisk olycka med 

tillhörande delplaner 
• Program för räddningstjänst vid kärnteknisk olycka 
• Delplan – Strålningsmätning 
• Delplan – Rekommenderad inomhusvistelse och intag av jodtabletter  
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• Delplan – Varning till allmänheten vid kärnteknisk olycka 
• Yttrande – Remiss – Program för räddningstjänst vid kärnteknisk olycka 

med tillhörande delplaner 
____  
 
Kommunstyrelseberedningens förslag till Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta Räddningschefens (RFET) yttrande med synpunkter på Program och 

delplaner för räddningstjänst vid kärnteknisk olycka och ta det som sitt eget 
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
____  
 
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen 
Hans Erlandsson, RFET 
 

 
 


	Anslag/bevis

