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Swedish National Council for Nuclear Waste

2021-10-19

Sammanträde nr 5/2021

Protokoll från Kärnavfallsrådets rådsmöte nr 5, 2021
Datum:
Tid:
Plats:

19 och 20 oktober 2021
Från kl 09.30 den 19 okt till kl 16.00 den 20 oktober
Långholmens konferens, Stockholm

Ordförande:
Ledamöter:

Carl-Reinhold Bråkenhielm (C-RB)
Ingmar Persson (ImP)
Linda Soneryd (LS)
Mats Harms-Ringdahl (MHR)
Mikael Karlsson (MK)
Sophie Grape (SG)
Thomas Kaiserfeld
Tuija Hilding-Rydevik (THR) (ordförande 1 t.o.m. 3)

Sakkunniga:

Hannu Hänninen (HH)
Ingvar Persson (IvP)

Kansli:
Kanslichef:
Sekreterare:
Bitr. sekreterare:

Peter Andersson (PA)
Johanna Swedin (JS)
Evis Bergenlöv (EB)

Dag 1
1. Mötets öppnande, föredragningslista
Beslut: Föredragningslistan fastställdes och THR förklarar mötet öppnat.
2. Reflektioner, omvärldsanalys och kommunikation
Diverse reflektioner från ledamöter och kansli.
3. Remiss från SSM om kompetensförsörjning
SG, ImP och MHR redogjorde för utkast till yttrande. Diskussion följde.
Beslut: Nytt utkast till yttrande kommer från SG, ImP och MHR till rådet.
4. Kärnavfallsrådet i media och inkomna skrivelser
- Ledare i SvD
- Skrivelse från Szakalos/Åkermark/MKG
Diskussion kring detta.

Postadress
Regeringskansliet
Kärnavfallsrådet
103 33 STOCKHOLM

Telefon
08-405 24 37

www.karnavfallsradet.se
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5. Inskickat konsultförslag om informationsbevarandeprojekt
Diskussion kring det inskickade konsultförslaget.
Beslut: Rådet beslutade att tacka nej till förslaget. Det är ett intressant projekt men det är för
tidigt i processen att initiera något likande.
6. Information till unga om kärnavfallsfrågor
- Nationellt och internationellt
EB och JS presenterade de olika förslag på steg som rådet kan arbeta med för att integrera den
yngre målgruppen i arbetet med kärnavfallsfrågan. De presenterade också en omvärldsbild
över hur olika aktörer i Sverige och i andra länder arbetar med frågan. Diskussion följde.
7
-

Remiss från regeringen om kapselfrågor och LOT-försöken
Regeringen har skickat en remiss till bland annat Kärnavfallsrådet gällande kapselfrågor
Remissvar senast 21 oktober

Rådet diskuterade ett förslag till remissvar.
Dag 2
7. Rådet fortsätter med punkt 7 Remiss från regeringen om kapselfrågor och LOT-försöken
Den slutliga texten i remissvaret diskuterades fram.
Beslut: Remissvaret sänds in till Miljödepartementet efter slutredigering av kansliet.
8.

Kunskapslägesrapport 2022

De insända texterna presenterades och diskussion följde.
Beslut: Texterna utvecklas till nästa rådsmöte den 1 dec då också beslut om texterna tas.
9. Förslag till nytt direktiv efter 2022
- Förslag till nytt direktiv
- Förslag till missiv till förslaget
Beslut: Förslag till nytt direktiv och missiv till förslaget sänds åter ut till rådet för eventuella
synpunkter. Därefter tas beslut i beredningsgruppen och direktiv samt missiv sänds in till
Miljödepartementet.
10. Verksamhetsplan 2022
Beslut: Beslut tas i beredningsgruppen kring verksamhetsplan 2022 och förslag till budget, som
därefter sänds till Miljödepartementet.
11. Seminarium om gjutjärn i november?
Seminariets syfte och upplägg diskuterades.
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Beslut: Rådet beslutade att arrangera seminariet som äger rum den 30 november kl. 10-15 vid
World Trade Center i Stockholm.
12. Nästa rådsmöte
Beslut: Rådet beslutade att nästa rådsmöte den 1 december ska ske fysiskt.
13. Övrigt
14. Avslut

Kärnavfallsrådets sammanträden 2021
Rådsmöte 6

2021-12-01

Carl-Reinhold Bråkenhielm
Ordförande

Protokoll
Evis Bergenlöv

