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Fudprogram 2010 redogör för SKB:s (Svensk Kärnbränslchantering AB) planer 
för forskning, utveckling och demonstration under perioden 2011  2016. 
Programmet består av fem delar: 

1. Övergripande handlingsplan 

2. Lomaprogrammet (låg och medelaktivt avfall) och rivning av de svenska 
reaktorerna 

3. Kärnbränsleprogrammet 

4. Forskning för analys av långsiktig säkerhet 

5. Samhällsvetenskaplig forskning 

Då Regionlorbundet i Kalmar län inriktar sitt arbete på regional utveckling och 
inte inom säkerhets, teknik eller kärntcknikfrågor, så kommer yttrandet att ta 
lasta på kapitel 5 om samhällsvetenskaplig forskning. 

SKB skriver att "syftet med den samhällsvetenskapliga forskningen som SKB 
stödjer är att: 

* Bredda perspektivet på Kämbränsleprogrammets samhällsaspekter. Därmed 
underlättas möjligheterna alt utvärdera och bedöma programmet i ett större 
sammanhang. 

* Ge djupare kunskap och bättre underlag för plats och projektanknutna utred
ningar och analyser. Därmed utnyttjas kunskap och resultat från samhälls
forskningen till att höja kvaliteten på olika beslutsunderlag. 

* Bidra med underlag och analyser till forskning, som rör samhällsaspekter av 
stora Industri och infrastruklurprojekt. Därmed kan Kärnbränsleprogrammets 
erfarenheter tas tillvara för andra likartade projekt/' 
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Fyra forskningsområden har identifierats som relevanta för avfallsfrågan och för 
kommunerna: 

1. Socioekonomisk påverkan  samhälIsekonomiska effekter 

2. Beslutsprocesser 

3. Opinion och attityder  psykosociala eflekter 

4. Om vä rl ds lorändr i ngar 

Den ämnesmässiga spridningen av samhällsforslcningsprogrammet har varit: 

cWog), б^оло;;;/, e// .̂ /̂ Ы/̂ z/Ä/o/iY/, /77̂ //cr̂ femVcoy;, ,у/л/.п'с/ст'/м/;, c/ro/vo/HÄsA 
/7/.\/o/'/Y/ oc/? ̂ c//g/r;/A\T̂ /̂ /7.s'i<r//;. 

Den geografiska .sy;nWm//gc/7 av samhällsforskningsprogrammet har varit: 

е//НС<% /7/7ä̂ 7'.Y//̂ /C''/, №//7̂ A\77Ög.Y/ro/f//7 / &fX'A/70//;7, 1//7Щ;//;^' //̂ /vc/.sv'/̂ /, 
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Tre projekt kvarstår alt redovisa innan samhällsforskmngsprogrammet avslutas 
2011 med en internationell konferens. Programmet kommer att utvärderas 2011. 

Regionförbundet har tagit del av forskningen både via rapporter och som före
läsningar under seminarier. Regionförbundet är mycket positivt till SKB:s sam
hällsforskning och ser fram emot resultaten av de nya forskningsprojekten som vi 
hoppas och tror ska kunna ge vår region ny kunskap kring slutförvarslrågan. 

Tyvärr så har inga nya projektansökningar inkommit, under perioden, inom 
området Socioekonomisk påverkan  samhällsekonomiska effekter. Ett område 
och frågeställning där Regionförbundet har stort intresse. 

Med hänsyn till frågans komplexitet finns det all anledning alt hålla dörren öppen 
för fortsatt samhällsforskning och samhällsutredningar även efter de tider som 
anges i programmet. 
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