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Protokoll från Kärnavfallsrådet rådsmöte september 2022 
  
Datum:    6 september 2022 
Tid:   Kl. 10.00-17.00 
Plats:   Garnisonen, lokal Generalen  
 
 
Ordförande: Carl-Reinhold Bråkenhielm (C-RB) 
Ledamöter: Ingmar Persson (ImP) 
 Linda Soneryd (LS)  
 Mats Harms-Ringdahl (MHR) 
 Mikael Karlsson (MK) medverkade digitalt 
 Sophie Grape (SG) 
 Thomas Kaiserfeld (TK) 
 Tuija Hilding-Rydevik (THR)  
 
Sakkunniga: Hannu Hänninen (HH)  
 Ingvar Persson (IvP) 
 
Kansli: Johanna Swedin (JS)  
 Evis Bergenlöv (EB) 
 
 
 

 
  

1. Mötets öppnande, föredragningslista 
       Dagordningen för mötet fastställdes och C-RB förklarade mötet öppnat.  

 
2. Reflektionsrunda 
       Diverse reflektioner från ledamöter och kansli.  

 
3. Brev till Annika Strandhäll 

Rådet beslutade att till regeringen sända en skrivelse med begäran om förlängt uppdrag 
med 5 år from 1 januari 2023.  Uppdrogs åt beredningsutskottet att författa förslag till 
skrivelse och efter rådets hörande avsända skrivelsen. 
 

4. Nyhet på webben 

En text om rådets kommande arbete under hösten 2022 ska publiceras på rådets hemsida.  

 

5. Bör det finnas en funktion som motsvarar rådet framöver? 
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Diskussionen under punkt 3 inkluderade denna fråga. 

 

6. Avslutande strategi för höstens arbete  

Diskussion kring rådets budskap under hösten.  

 

7. Studieresa Frankrike 18–20 okt  

Presentation av planerat program.  

Alla ledamöter beställer sina egna flygbiljetter enligt instruktioner från kansliet.  

 

8. Remiss PM Långsiktig finansiering av kommuners och ideella föreningars medverkan i 

frågor om slutförvar 

IvP skriver ett förslag till yttrande som sänds till rådet för godkännande innan det skickas 

in. 

 
9. Remiss Översyn av lokala säkerhetsnämnderna 

IvP skriver förslag till yttrande som sänds till rådet för godkännande innan det skickas in. 

 

10. Yttrande över Fud  

Diskussion kring rådets yttrande över SKB:s Fud-program 2022. Frågan tas upp vid rådets 

nästa möte.   

 

11. Extern utvärdering av rådet  
Utifrån diskussionen planeras att en extern utvärdering av Kärnavfallsrådet ska 
genomföras. JS kontaktar Oxford research för att undersöka om de har möjlighet att 
genomföra en sådan innan 1 dec 2022. 
 

12. Information och diskussion om följande kommande möten 

- Den 15 sep SSM har möte om projektet Include och deltagande. 

- Den 5 okt kl. 10-12 har rådet ett möte med SKB om Fud. Mötet kommer att vara 
digitalt (zoom) och i Generalen, Garnisonen.  

- Den 12 okt har SKB ett allmänt möte om Fud i SSM:S lokaler.  

- Eventuellt har rådet ett Etikseminarium 23 eller 29 november.  

- Den 27 oktober kl. 10-12 har rådet ett möte med SSM. CRB, THR, SG, MHR, JS deltar. 
Rådet vill bl.a. lyfta frågor om kompetens och Fud-program 2022. 

- 29 nov-1 dec är det huvudförhandling angående SFR II.  

- 6 dec är det rådsmöte. Ett förslag är att på eftermiddagen ha rundabordssamtal samt 
mingel med externa deltagare.  

- 16 nov kommer JS att hålla en presentation om Kärnavfallsrådet i Madrid  

 

13. Möte med gruppen om informationsbevarande 27 sept 

Diskussion om den skrivelse gruppen har tagit fram för att eventuellt lämna till 
Miljödepartementet. JS, TK och THR deltar vid mötet 27 sept. 
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14. Informationsblad om fortsatt process utifrån seminariet den 11 maj om KLR 2022 och 
processen framåt 
Ett bra initiativ av rådet att samla olika aktörer på ett seminarium samt att sammanställa 
ett informationsblad om seminariet och vad vi vet om processen framåt.  
 

15. Ersättning till ledamöter för jan–aug 2022  
EB mejlar ut underlag till ledamöter och sakkunniga som återkommer om något behöver 
redigeras. 
 

16. Översättning av KLR 2022 
Den engelska versionen av KLR 2022 publiceras på rådets webbplats och på 
www.sou.gov.se måndagen den 12 september. Den sändas även ut enligt rådets 
internationella och svenska distributionslistor. 
 

17. Övrigt 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Rådsmöte 5 18-20 oktober (studieresa) 
Rådsmöte 6 6 december 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Carl-Reinhold Bråkenhielm 
Ordförande      Protokoll 
       Evis Bergenlöv 

http://www.sou.gov.se/

