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Protokoll från Kärnavfallsrådets rådsmöte nr 4, 2021
Datum:
Tid:
Plats:

1 september 2021
09.30-16.30
Digitalt sammanträde

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)

Sakkunniga:

Hannu Hänninen (HH)
Ingvar Persson (IvP)

Kansli:
Kanslichef:
Sekreterare:
Bitr. sekreterare:

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

1. Mötets öppnande, föredragningslista
Punkt nr 10 ströks och ska behandlas vid nästa rådsmöte
Beslut: Föredragningslistan fastställdes och C-RB förklarar mötet öppnat.
2. Reflektioner, omvärldsanalys och kommunikation
Diverse reflektioner från ledamöter och kansli.
3. Reflektioner från möte 24/8, med Mats Andersson, Maria Ferm (båda statssekreterare åt
Löfven), Anders Mankler (statssekreterare åt Bolund), med flera.
Diskussion och reflektioner efter mötet med berörda på Statsrådsberedningen och
Miljödepartementet.
Förtydligande:
Samtliga ledamöter inbjuds till kommande möten, ordförande utser vilka som ska föredra vilka
frågor.
4. Kunskapslägesrapport 2022
De insända texterna presenterades och diskussion följde.
Postadress
Regeringskansliet
Kärnavfallsrådet
103 33 STOCKHOLM

Telefon
08-405 24 37

www.karnavfallsradet.se
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Beslut: Texterna utvecklas till nästa rådsmöte. Beslut om texter ska sedan tas den 1 december
och till dess ska texterna vara helt färdiga från författarna.
5. Nytt direktiv efter 2022?

-

Uppgifter för rådet efter 2022?
Innehåll i ett missiv till förslaget?

Diskussion kring innehållet i ett nytt direktiv efter 2022 samt till direktivet medföljande missiv.
Beslut: Beredningsgruppen fortsätter arbetet med direktiv och missiv och återkommer med
förslag till rådet.
6. Informationsbrev om rådets förslag till villkor
PA beskrev syftet med Informationsbladet och efterlyser synpunkter på texten som sänds in till
kansliet.
Beslut: Redigerat dokument sänds ut till rådet för kommentarer.
7. Aktuella remisser
- Remiss av promemoria om Ändrade av förutsättningar för att betala ut medel från

kärnavfallsfonden - Svar senast 18 oktober 2021
Mer info på regerings hemsida: https://www.regeringen.se/remisser/2021/06/remissav-promemoria-om-andrade-forutsattningar-for-att-betala-ut-medel-frankarnavfallsfonden/
IvP redogjorde för remissen.
Beslut: IvP utsågs att förbereda ett remissutkast
8. Seminarium om gjutjärn i senare i höst?
Diskussion kring seminarium om gjutjärn.
Beslut: Arrangemanget planeras av kansliet och HH.
9. Nästa rådsmöte

Diskussion följde om i vilken form nästa rådsmöte den 19–20 oktober ska vara. Rådet
kom fram till att ett 2-dagars internat är lämpligt.
Beslut: Kansliet undersöker närmare konferenslokaler för internat.
10. Information till unga om kärnavfallsfrågor (denna punkt ströks på dagordningen och
behandlas vid nästa rådsmöte)
11. Övrigt

Beslut: Tid för ett preliminärt extra möte med rådet sattes till den 27 september 09.0012.00 för efter rådsmötet uppföljande frågor. Samtliga inbjuds att närvara vid mötet.
12. Avslut
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Kärnavfallsrådets sammanträden 2021
Rådsmöte 5:
Rådsmöte 6

2021-10-19 - 2021-10-20 (internat)
2021-12-01

Carl-Reinhold Bråkenhielm
Ordförande

Protokoll
Evis Bergenlöv

