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Protokoll från Kärnavfallsrådet rådsmöte mars 2022 
  
Datum:    22 mars 2022 
Tid:   10.00-16.00 
Plats:   Garnisonen, lokal Generalen  
 
 
Ordförande: Carl-Reinhold Bråkenhielm (C-RB) 
Ledamöter: Ingmar Persson (ImP) 
 Linda Soneryd (LS) medverkade digitalt 
 Mats Harms-Ringdahl (MHR) 
 Mikael Karlsson (MK) medverkade digitalt 
 Sophie Grape (SG) 
 Thomas Kaiserfeld (TK) medverkade digitalt 
 Tuija Hilding-Rydevik (THR) medverkade digitalt 
 
Sakkunniga: Hannu Hänninen (HH) medverkade digitalt 
 Ingvar Persson (IvP) 
 
Kansli: Johanna Swedin (JS)  
 Evis Bergenlöv (EB) 
 
 
 

 
  

1. Mötets öppnande, föredragningslista 
       Beslut: Dagordningen för mötet fastställdes och CRB förklarade mötet öppnat.  

 
2. Reflektionsrunda 
       Diverse reflektioner från ledamöter och kansli.  

 
 
3. Frågor kring direktiv 
       Information från möte med Miljödepartementet 9 mars 
      C-BR och THR redogör från mötet med Miljödepartementet den 9 mars.  
      Diskussion följde hur rådets framtida organisation kan se ut. Frågor kring                   
 bemanning, kompetens mm.  Planering gjordes för vidare steg för rådet i detta.  
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      Överlämning av KLR 2022, 1 mars 
      Information från överlämningen av KLR 2022 den 1 mars.  
 
     Översättning av KLR 2022 
     Beslut:  Avtal skrivs med Uppsala universitets Projekt AB – Projekt Convertus för           
     översättning från svenska till engelska av KLR 2022.  EB undersöker så de olika     
     texternas formalia - tekniska kontra sam/hum kan hanteras korrekt.       
 
     Reflektioner process kring KLR 
     Denna fråga bordlades.  
 
     Försvarsutskottet 
     Den av kansliet ställda frågan om uppvaktning från rådet avböjdes.         

 
4. Seminarium om KLR 2022 m.m 
      Diskussion om upplägg, se bilaga 1 
      Beslut:  Seminariet om KLR 2022 äger rum 11 maj heldag. 
      Syftet med seminariet är att ge en överblick av processen framåt, samla aktörer och  
      presentera och få input på KLR 2022. 
      Diskussion följde om upplägg. Kansliet arbetar vidare med att hitta lämplig lokal. 

 
5. Brev till Szakalos, Leygraf och Åkermark 

Utkast, se bilaga 2 
            ImP redogör kring bakgrund och innehåll i brevet och tar gärna emot synpunkter 
 från övriga ledamöter i rådet innan brevet sänds ut.  

 
6. Kommande möten 

Rådsmöte 10 maj i Stockholm 

       Diskussion kring innehåll och att ev bjuda in aktörer till mötet.   

            Resa i oktober? Lunch-seminarium för unga vuxna på Chalmers? Ev. SU/KTH 
 också? 

             Diskussion följde kring ev seminarium för studenter och tankar kring ev resa i              
 oktober.        

            Beslut: Kansliet undersöker närmare studieresa till Frankrike eller Belgien.  

            Möte med SSM i vår 

Beslut: JS tar kontakt med vår kontakt Lisa Ranlöf, Enhetschef, tillståndsprövning, 
kärnteknik på SSM och antecknar de ledamöter som är intresserade av att 
medverka på möte.  
 

7. Genomförda möten – reflektioner 
11 mars KSO  
C-RB redogör för möte med KSO 
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15 mars “INCLUDE” om deltagande 
THR redogör från mötet. Diskussion följde.  
 

8. Beställa rapporter/undersökningar 

Ex. om säkerhetsredovisningar? Inkl. säkerhetsanalysen för långsiktig säkerhet. För 
en översikt se Bilaga 3, fr.a. bild 1-6. 
Förslag på andra rapporter? 
Diskussion kring rådets behov av kompetens kring säkerhetsredovisning och 
säkerhetsanalys.  
 

9. Kompetensfrågor 
Se SSM:s rapport från 28 februari 2022, bilaga 4. 
Diskussion kring SSM:s rapport. Viktigt att ta frågan kring kompetens vid det 
planerade mötet med SSM i vår.  
 

10. Övrigt 
 

11. Avslut 
 
 

 
 
 
 
 

 
Rådsmöte 3  10 maj 
Rådsmöte 5 6 september 
Rådsmöte 6 18-20 oktober (ev studieresa) 
Rådsmöte 7 6 december 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Carl-Reinhold Bråkenhielm 
Ordförande      Protokoll 
       Evis Bergenlöv 


