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Arkivbeskrivning
kärnkraftverk

för

Lokala

2018-10-15

säkerhetsnämnden

vid

Ringhals

Upprättad i enlighet med:
• Föreskrifter om ändring i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om
arkiv hos statliga myndigheter (RA-FS 1991:1, ändrad RA-FS 2008:4)
kap. 6, §§ 5-6
• Arkivlagens (1990:782) bestämmelser gällande arkivvård, § 6
• Offentlighets- och sekretesslagens (2009:400) bestämmelser i kap. 4, § 2.
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Myndighetens namn
Lokala säkerhetsnämnden.
Tidpunkt för myndighetens tillkomst
Lokala säkerhetsnämnden inrättades 1981.
Myndighetens verksamhet
Det är efter förordningen med instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid
kärntekniska anläggningar (SFS 2007:1054) som lokala säkerhetsnämnden
bedriver sin verksamhet. Förordningen hänvisar även till §§ 19-21 i lagen om
kärnteknisk verksamhet (SFS 1984:3 samt SFS 2018:1415 rörande ändringar i
berörd lag) angående säkerställande av offentlig insyn. Nämnda föreskrifter
föreskriver att varje kärnkraftkommun ska ha en lokal säkerhetsnämnd.
Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk är en statlig myndighet som
erhåller ett årligt statligt bidrag för verksamheten och vars uppdrag är följande:
•

Inhämta information om det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbete
som har utförts eller planeras vid berörd kärnteknisk anläggning

•

Inhämta information om planering av beredskapen mot kärnenergiolyckor
vid anläggningen

•

Svara för information till allmänheten, myndigheter och institutioner på
det lokala planet om säkerhets- och strålskyddsfrågor.

Genom sin insyn utgör nämnden en förbindelselänk mellan allmänhet, Ringhals
och myndigheter m.fl. När nämnden tar initiativ till informationsinsatser sker
genomförandet i samverkan med de parter som har huvudansvaret för den
uppkomna frågan. Det kan exempelvis vara Ringhals, Länsstyrelsen eller statliga
myndigheter.
Myndighetens organisation
Nämnden består av 22 ledamöter (11 ordinarie och 11 ersättare) som representerar
de tre kommunerna Varberg, Kungsbacka och Mark i närområdet av Ringhals.
Kommunerna nominerar ledamöter samt ersättare, därefter beslutar
Miljödepartementet om nämndens sammansättning.
Nämnden sammanträder normalt cirka fyra gånger per år. Vid varje sammanträde
lämnar företrädare för Ringhals aktuell information om verksamheten vid
kärnkraftsanläggningen, säkerhetsarbetet och annan närliggande information som
kan vara av värde för nämnden. Statliga myndigheter och länsstyrelsen medverkar
regelbundet.
Myndigheten genomför även studiebesök på Ringhals och på kärntekniska
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anläggningar. Vissa studiebesök samordnas med andra lokala säkerhetsnämnder.
Protokoll och annat material från nämnden publiceras på Varbergs kommuns
webbplats. Nämndens administration och sekretariat är placerade på
kommunstyrelsens förvaltning i Varbergs kommun.
Sökmedel till arkivet
Beståndet redovisas i arkivförteckningen som förs i förteckningsprogrammet
Visual Arkiv och diarieförda handlingar finns i diariet som förs i
ärendehanteringssystemet Public 360°.
Inskränkningar i arkivets tillgänglighet genom sekretess och gallring
Vid eventuell sekretess åberopas:
•

Offentlighets- och sekretesslagen, kap. 21 rörande sekretess till skydd för
uppgift om enskilds personliga förhållanden oavsett i vilket sammanhang
uppgiften förekommer

•

Offentlighets- och sekretesslagen, kap. 32 rörande sekretess till skydd för
enskild i verksamhet som rör annan tillsyn, granskning, övervakning, m.m.
Det fastställs i § 9 att sekretess gäller för sådan uppgift om en enskilds
affärs- eller driftförhållanden som har lämnats enligt §§ 19-21 i lagen om
kärnteknisk verksamhet eller i ärende om underrättelse, information eller
bistånd enligt konventionerna den 26 september 1986 om tidig information
vid en kärnenergiolycka, om bistånd i händelse av en kärnteknisk olycka
eller ett nödläge med radioaktiva ämnen samt konventionen den 17 mars
1992 om gränsöverskridande effekter av industriolyckor, om det kan antas
att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Strategi för bevarande av elektroniska handlingar enligt RA-FS 2009:1
Kommunarkivets tillika Lokala säkerhetsnämndens bedömning är att nämndens
arkiv är ordnat och redovisat på ett sådant lättöverskådligt sätt att det uppfyller
tillgängliggörandet av allmänna handlingar. Det är heller ingen större mängd
handlingar som produceras per år. Undantag är handlingar i diariet,
utbildningsmaterial eller ”levande dokument” som revideras kontinuerligt som
inte behöver skrivas ut. Fotografier i sin tur är en sådan oregelbunden
handlingstyp för nämnden att de enkelt kan hållas reda på i en filmapp på server.
Därmed är kommunarkivets och nämndens ställning att en strategi för bevarande
av digitala handlingar enligt RA-FS 2009:1 kap. 3, §§ 1-2 inte är nödvändig då det
är genomförbart och praktiskt att bevara Lokala säkerhetsnämndens arkiv på
papper.
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Arkivverksamhetens organisation
Lokala säkerhetsnämnden är arkivansvarig. Handlingarna skickas till Varbergs
kommunarkiv varav det fysiska beståndet som ska bevaras förvaras i stadshus C,
arkivlokal Postmästaren 2.

