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1. Mötets öppnande, val av justeringsperson samt föredragningslista 
Beslut: Ordföranden förklarade mötet öppnat och föredragningslistan godkändes. 
 
2. Kunskapslägesrapport 2011 
 
Några förslag till teman för nästa års kunskapslägesrapport är: 
• Platsvalet: Det skulle vara ett bra tillfälle att följa upp rådets tidigare synpunkter på platsvalet 

som framförts i t.ex. Fud-granskningar. Dessutom kan vi då följa upp utfrågningen "Platsval för 
slutförvar av kärnavfall - på vilka grunder". Lämpligt underlag är resultatet från det uppdrag 
Öivind Toverud har avseende platsvalet. 

• Alternativfrågan: Här får vi tillfälle att följa upp våra synpunkter på SKB:s preliminära MKB 
liksom det seminariet "Kärnavfall - Vilka alternativ för metod och plats bör redovisas?".  

• Hur ser upphandligen av samhällsvetenskapliga projekt ut? Och hur sker upphandligen av 
kunskap från myndigheten ut? Vilken roll spelar den fria forskningen?  

• Hur påverkas avfallshanteringen av teknikutvecklingen inom reaktorområdet? 
 
Beslut: Rådet beslutar att bjuda in SKB till ett kommande rådssammanträde för att få en 
redogörelse för hur SKB säkerställer att projektkoordinering och genomförande sker på ett sådant 
sätt att säkerhetsanalysens krav (t.ex. på initialtillstånd) tas om hand. 
 
Beslut: Kansliet får i uppdrag att baserat på denna diskussion ta fram ett förslag till 
innehållsförteckning till rådssammanträdet den 20 maj då beslut måste tas om 
kunskapslägesrapportens innehåll. 
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3. Kärnavfallsrådet seminarium hösten 2010 
 
I den arbetsgrupp som förbereder detta seminarium ingår Carl Reinhold Bråkenhielm, Clas-Otto 
Wene, Lennart Johansson, Mats Harms-Ringdal, Eva Simic och Holmfridur Bjarnadottir. Gruppen 
har sitt första möte den 28 april.  
 
Beslut: Rådet beslutar att ge arbetsgruppen för höstens seminarium i uppdrag att ta fram ett 
förslag på tema och program för seminariet. 
 
4. Studieresan till Luxemburg, september 2010 
 
Rådet bestämde att ledamöterna senaste fredagen den 23 april, måste ge besked om de kan 
följa med på något av reseförslagen. 
Karolina mejlar ut reseförslaget till ledamöter som inte är närvarande. 
 
 
 
 
5. Rapportering från WM Symposia 2010, Phoenix, USA 
Se vice ordföranden Bråkenhielms presentation.  
 
 
 
6. Lägesrapport – granskning av SKB:s platsval 
Se Öivind Toveruds presentation. 
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