
Demokrativerkstaden

UTSKOTT 2

NÄRINGSUTSKOTTET

Svensk kärnkraft i framtiden
Dagordning

1. Utse en ordförande 
Välj en ordförande som leder mötet och fördelar ordet rättvist. 

2. Partierna presenterar sina förslag 
Låt varje parti i tur och ordning argumentera för sin partilinje. 
(Cirka en minut per parti.)

3. Debatt
Låt utskottets ledamöter föra fram sina åsikter och ställa frågor 
till varandra (Cirka 30 sekunder per inlägg.)

4. Omröstning
Utskottets ledamöter röstar om vilka två förslag som ska gå 
vidare till den slutgiltiga omröstningen. 

5. Mötet avslutas
Alla går tillbaka till sina partigrupper och informerar om resulta-
tet från omröstningen.



Utskott 2.  Näringsutskottet

Fråga: Svensk kärnkraft i framtiden

Omröstning i utskottet

A

Avreglering
Fullständig och snabb 
privatisering av kärn-
kraftsmarknaden i Sve-
rige. Uppmuntra till en 
snabb och fri utbyggnad 
av stora, privatägda och 
toppmoderna verk. Alter-
nativa energikällor är inte 
tillräckligt lönsamma för 
att vara ett bra alternativ.

B

Utbyggnad
Behåll statlig kontroll av 
kärnkraften. Satsa stort 
på modern teknik och 
bygg nya verk. Minst tre 
nya reaktorer ska öppnas 
inom tio år. Vi kan inte 
behålla vår levnadsstan-
dard om vi satsar på 
alternativa energikällor.

C

Små reaktorer
Behåll de statliga verken i 
toppskick, men tillåt ock-
så privata energiföretag 
att bygga mindre, flyttba-
ra reaktorer baserade på 
ny teknik. Små reaktorer 
kan kombineras med 
alternativa energiformer 
och är lätta att fasa ut allt 
eftersom det blir möjligt.

D

Fortsätt som  
vanligt

Behåll nuvarande nivå 
med tio statligt ägda re-
aktorer i de tre kärnkraft-
verken i Oskarshamn, 
Ringhals och Forsmark. 
Parallellt med det måste 
vi fortsätta arbetet med 
att hitta alternativa ener-
gikällor.

E

Långsam  
avveckling

Vi måste agera nu för att 
ersätta enegiproduktio-
nen med hållbara alterna-
tiv. Ersätt hälften av en-
ergibehovet med gas från 
Norge. Resten ersätts 
med vågparker, vindkraft, 
solceller och andra förny-
bara alternativ.

F

Avveckla nu
Kärnkraften har otroligt 
många nackdelar: kärn-
vapen, priset, olyckor och 
hundra tusen års förva-
ring. Listan kan göras 
lång. Det är hög tid att bli 
moderna och gå vidare till 
hållbara alternativ.

Förslag Turkos Rosa Lila Gröna Orangea Resultat
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Kompro-
miss

Fyll i vilket alternativ som varje parti vill rösta på. Räkna ut antal röster i högerspalten. Obs! Om någ-
ra partier gjort en kompromiss mellan alternativen skriv in det nya förslaget i kompromiss-rutan. 


