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1. Mötets öppnande, föredragningslista
Beslut: Föredragningslistan fastställdes och CRB förklarade mötet öppnat.
2. Reflektioner från ledamöter
Reflektioner efter rådets studieresa till Berlin.
Diverse reflektioner från ledamöter.
3. Kunskapslägesrapport 2020.
Samtal och diskussion kring upplägg av KLR 2020. JS återkommer med en sammanställning över
kapitel och ansvarig samt fortsatt tidplan. Ledamöterna presenterar innehåll till kapitel vid nästa
rådsmöte den 29 januari.
4. Genomförda möten
- Working group Prevent to forget 25 oktober:
THR och PA redogjorde för workshopen.
Beslut: Syftet är att vi ska arbeta tillsammans och bidra till att komma vidare när det gäller
bevarande av kunskap och information om slutförvar på lång sikt. Workshopen ska hållas 21–23
maj på Näringslivets hus för inbjudna deltagare. Det är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet,
Riksarkivet och Kärnavfallsrådet. I planeringsgruppen ingår även bl.a. SKB, SSM, Östhammars
kommun Oskarshamns kommun, MKG.
- OECD/NEA RIDD1 19 november
Beslut: Rådet tycker det är ett viktigt projekt och som vi bör följa.
- SSM 20 november
Ordförande och kansliet redogjorde för mötet på SSM.
- Rundabordssamtal med intresseorganisationer 3 december
Rådet reflekterade kring det rundabordssamtal som ägt rum dagen innan.
Beslut: IvP skriver ett förslag till yttrande om att rådet anser att det är viktigt att
miljöorganisationer även fortsättningsvis får pengar ur Kärnavfallsfonden. JS sammanställer och
skickar till Miljö- och energidepartementet.
5. FUD-program 2019, SKB presenterar sitt arbete med forskningsprogrammet
SKB redogjorde för sitt kommande arbete med Fud-programmet 2019. Diskussion och frågor.

3 (3)
6. Intervjuundersökning om attityder i kärnavfallsfrågan
Det finns flera syften med att göra en undersökning kring attityder:
- Viktigt att se hur allmänheten ser kärnavfallsfrågan i jämförelse med andra miljöfrågor.
- Vägledning när det gäller vår egen informationsverksamhet.
- Att jämföra med SSM:s tidigare studie
Beslut: Rådet uppdrar åt Samhällsinformation AB att i samarbete med CRB och JP gå vidare med
studien enligt dessa syften.
7. Internationell undersökning ang. kompetens
Beslut: Rådet går vidare med det förslag till studie som MHR, SG och ImP har tagit fram.
8. 19–21 mars rådsmöte och avvecklingsresa till Greifswald
Beslut: Kansliet skissar på ett program för studieresan som omfattar tre dagar.
9. Rundabordssamtal med kommunerna?
Beslut: Kansliet och JP går vidare med planering kring rundabordssamtal med de aktuella
kommunerna.
10. Övrigt
Inga övriga frågor togs upp

11. Avslut

Mötesdatum 2019
29 januari
19–21 mars (planerad studieresa)
14 maj
3 september
22–24 oktober (planerad studieresa)
3 december

Carl Reinhold Bråkenhielm
Ordförande
Vid protokollet
Evis Bergenlöv
sekreterare

