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LKO - Granskningsgruppen
Minnesanteckningar den 21 april 2016, kl 9-12
Plats: Stadshuset, Oskarshamnssalen
Närvarande ordinarie gruppdeltagare:
Charlotte Liliemark, ordförande
Rigmor Eklind, (s) vice ordförande
Matti Wahlström, (v)
Anders Stenberg, (m)
Tobias Hörnfeldt Röhr, (l)
Sven Gunnar Persson(kd) vice ordförande
Catharina Lihnell Järnhester, Naturskyddsföreningen
Fredrik Barnekow, Misterhultsbygdens intresseförening
Tommy Hammar, adjungerad ledamot, Länsstyrelsen i Kalmar län
Kerstin Åbinger, samhällsbyggnadskontoret
Bo Carlsson, expert
Antonio Pereira, expert
Bodil Liedberg Jönsson, Projektledare
Anna Kinch, sekreterare
Frånvarande:
Elisabeth Wanneby, (mp)
Tommy Skoog (c)
Anders Svensson (sd)
Tobias Facchini, regionförbundet
1.

Mötets öppnande
Charlotte öppnar mötet och hälsar de närvarande välkomna.

2.

Godkännande av dagordning
Den utskickade dagordningen godkänns

3.

Föregående minnesanteckningar
Minnesanteckningarna godkänns

4.

Kort om yttrandet till MMD och samtal med Östhammars kommun
Kommunens yttrande har antagits av KS utan anmärkning och går nu vidare
till för beslut i KF den 9 maj.
Peter W, Rigmor E och Bodil hade möte med en delegation från Östhammar i
samband med SKB- dagen den 13 april för att bland annat stämma av arbetet
med yttrandet. Östhammar hade en del arbetet kvar på sitt yttrande innan det
går vidare för beslut till i deras KS. Granskningsgruppen ber att få ta del av
deras yttrande så snart det är klart.
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Östhammar berättade vid mötet att man troligen skulle genomföra en
folkomröstning i samband med beslutet om slutförvar. Pressmeddelande om
att detta är en realitet kom några dagar efter mötet. När den ska genomföras
är inte klart men man kan anta att det blir antingen under 2017 eller i samband
med valet 2018.
5.

Kapitel 4 i Kärnavfallsrådets granskningsrapport, Etiska perspektiv på
beslut om stöd till kommunerna (Mervärdesavtalet).
Granskningsgruppen hade en mycket givande diskussion om etiska frågor
kopplade till kommunernas mervärdesavtal men även till kärnkraften i stort.
Gruppen diskuterade i en kortfattad repetition hur det gick till när
Mervärdesavtalet skapades och varför.

6.

SKB-dagen den13/4,
SKB-dagen upplevdes av deltagarna som mycket informativ. Föreläsningen
om 4G tekniken var mycket uppskattad. Det var även paneldebatten med
utvalda riksdagsledamöter. Paneldiskussionen med kommunalråden från
Oskarshamn och Östhammar var också ett bra inslag. De framförde sitt
budskap tydligt och tryckte på att det är viktigt för kommuninvånarna att man
kommer till beslut under mandatperioden. inte minst på grund av avvecklingen
av kärnkraftverken då man förväntar sig en ökning av bränslestavar till Clab.

7.

Senix- konferensen 13-15 juni, Stockholm
Rigmor och Bodil kommer att delta alla dagarna Lotta närvarar vid
Kärnavfallsrådets seminarium om etik som hålls på måndagen. Bodil ska delta
i en paneldebatt som berör etiska frågor om mervärden, djupförvar samt
uranbrytning.

8.

Seminarium med KS 21 juni
Den 21 juni mellan kl 10 – 12:00 bjuder granskningsgruppen in KS för en
information och workshop kring frågor som slutförvaringsprocessen och
CLINK- anläggningen.
Preliminärt program:
1.Slutförvarsprocessen – kort genomgång , Bo Carlsson
2. Kort om arbetet med vetofrågan – Bodil Liedberg Jönsson
3. KBS3 metoden - SKB
4. CLAB, accelererande avveckling – SKB
5. CLINK – SKB
6. Avslutande diskussion - Alla

9.

Planering för mötet den 20 maj
Bjuda in Helen Åsberg som är jurist och representerar SKB, för en dragning
inför den kommande förhandlingen i MMD,
Bjuda in Peggy Lerman för en dragning i vetofrågan kopplat till villkor (ev till ett
senare möte).
Genomgång av yttrandet från Östhammar
Kärnavfallsrådets granskningsrapport om Clink inför yttrandet i MMD, Antonio.
Diskussion - Hur ska vi informera framtiden?!

Sida 3 av 3

10.

Övriga frågor
Bo C berättade om ett EU-beslut rörande ”Cirkulär ekonomi”. Beslutet går ut
på att vi måste bli bättre på att återvinna och återbruka i Europa. Tanken är att
som producent av varor ska du redan i produktionsstadiet förbereda dina
produkter för återanvändning t.ex. mobiltelefoner ska gå att öppna så att man
kan laga dem istället för att endast material återvinna produkten. Mer
information finns att få på Europakommissionens faktablad,
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_sv.htm

11.

Årets mötestider
20/5 kl 9-12, 16/6 kl 9-13, 13/9 kl13-16,
10/10 kl 13-16, 16/11 kl 13-16, 8/12 kl 9-13

12.

Mötet avslutas
Charlotte tackar gruppens deltagare och avslutar mötet.

Ordförande
Charlotte Liliemark

Sekreterare
Anna Kinch

