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Ordförande:
Ledamöter:

Carl-Reinhold Bråkenhielm (C-RB)
Ingmar Persson (ImP)
Linda Soneryd (LS)
Mats Harms-Ringdahl (MHR), avvek efter lunch
Mikael Karlsson (MK)
Sophie Grape (SG), avvek efter lunch
Thomas Kaiserfeld
Tuija Hilding-Rydevik (THR)

Sakkunniga:

Hannu Hänninen (HH)

Kansli:
Kanslichef:
Sekreterare:
Bitr. sekreterare:

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

Övriga medverkande:
Ulrika Wretås, Sveriges Kärntekniska Sällskap (under pkt 4)
Anders Riber Marklund, Sveriges Kärntekniska Sällskap (under pkt 4)
Jonas Palm, tidigare Riksarkivet (under pkt 8)

1. Mötets öppnande, föredragningslista
En punkt lades till under övrigt:
• Extra rådsmöte i juni
Under mötet beslutades att stryka pkt 7 och pkt 12 på föredragningslistan p.g.a. tidsbrist.
Beslut: Föredragningslistan fastställdes därefter och C-RB förklarar mötet öppnat.
2. Reflektioner, omvärldsanalys och kommunikation
Diverse reflektioner från ledamöter och kansli.
3. Kunskapslägesrapport 2022
De insända texterna presenterades och diskussion följde.
4. Presentation av Sveriges Kärntekniska Sällskap
Postadress
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Kärnavfallsrådet
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Ulrika Wretås, Anders Riber Marklund, SKS presenterar sin verksamhet.
Frågor följde.
Beslut: SKS önskade få tillgång till rådets utskick med publikationer/seminarieinbjudningar mm
och finns nu med på rådets distributionslista
5. Aktuella remisser
- Remittering av betänkande SOU 2021:10 Radiologiska skador – skadestånd,
säkerheter, skadereglering från utredningen om skadereglering vid en radiologisk
olycka senast den 22 juni 2021
PA redogjorde för underlaget kring remissen.
Beslut: Remissen tas upp på det extra rådsmötet i juni.
6. Skickade remisser
- SSM:s Förslag till föreskrifter om omhändertagande av kärntekniskt avfall
- Riksgäldens modell för beräkning av kompletteringsbelopp för reaktorinnehavare
PA redogjorde för de skickade remisserna som är publicerade på rådets hemsida.
7. Utmaningen att nå unga (denna punkt ströks på dagordningen och behandlas på ett
senare möte)
8. Presentation om arbete med minnesbevarande
Jonas Palm, tidigare på Riksarkivet presenterade sitt arbete med minnesbevarande.
Diskussion följde.
Beslut: Rådet diskuterar arbete med informationsbevarande på rådsmötet 1 sept.
9. Nyhetsblad för att aktualisera rådets yttranden gällande villkor för slutförvaret för
använt kärnbränsle?
Beslut: Ett utkast till informationsblad tas fram till rådets sammanträde i september.
10. Reflektioner från möten
- Miljöminister Per Bolund, onsdagen 28 april.
C-R.B redogjorde från mötet med miljöminister Per Bolund. Diskussion följde.
-

Reflektioner från skickade skrivelser och yttranden

Diskussion kring den senaste tidens medierapportering samt inkomna skrivelser från berörda
kommuner m.fl.
11. Seminarium om gjutjärn i höst
Diskussion kring seminarium om gjutjärn i höst då ett diplomarbete i Finland är slutfört och
presenterat.
Beslut: Upplägget för seminariet diskuteras vidare och frågan tas upp vid det extra rådsmötet i
juni.
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12. Implementeringsdokument (denna pkt ströks på dagordningen)
Dokumentet som är ett komplement till rådets verksamhetsplanering ska vara en
återkommande punkt kommande rådsmöten.
13. Nästa rådsmöte 1 september
Rådets nästa ordinarie rådsmöte är den 1 september.
14. Övrigt
Beslut: Under mötet togs beslut om extra rådsmöte den 21 juni. Syfte: Att diskutera texter till
Kunskapslägesrapporten 2022. Beslut om texter ska sedan tas den 1 december och till dess ska
texterna vara helt färdiga från författarna.

Kärnavfallsrådets sammanträden 2021
Extra rådsmöte:
Rådsmöte 4:
Rådsmöte 5:
Rådsmöte 6

2021-06-21
2021-09-01
2021-10-19 - (2021-10-21, eventuellt studieresa)
2021-12-01
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Ordförande
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