Motion 1: Förbered erkännande av Kurdistan
I irakiska Kurdistan/KRG har under en längre tid pågått diskussioner om självständighet och ett
utropande kan vara förestående. Om det sker är det viktigt att Sverige erkänner det nya landet och
ställer sig bakom folket i Kurdistan.
Sverige bör även verka för att EU upprättar diplomatiska förbindelser och att fler medlemsstater ger
sitt erkännande.
Folkrättens tre kriterier för erkännande är uppfyllda:
1. Ett territorium finns och utgörs av dagens KRG.
2. En befolkning på territoriet finns och utgörs av KRG:s befolkning.
3. En regering med möjlighet att uppvisa både inre och yttre kontroll finns. Det förra innebär att
kunna upprätthålla en viss inre stabilitet och effektiv kontroll över statens territorium och
befolkning. Det senare att staten ska ha möjlighet att ingå och uppfylla internationella
förpliktelser. KRG:s regering har visat sig förmögen till båda under flera års tid, till exempel
genom samhällsutbyggnad och omfattande utrikes förbindelser. Detta har även tydliggjorts i
KRG:s kamp mot ISIL/Daesh, där KRG och dess befolkning har gjort viktiga insatser för att
bekämpa terroristorganisationen. Sveriges militära bidrag till kampen mot ISIL/Daesh har
dessutom getts till KRG:s peshmergasoldater vilket understryker KRG:s funktionalitet och
betydelse.
Med dessa kriterier uppfyllda är det bara en sak som saknas: Ett utropande av självständighet.
Om/när det sker bör Sverige erkänna Kurdistan. Socialdemokraterna bör därför verka för att Sverige
vidtar de åtgärder som krävs för att förbereda ett erkännande av Kurdistan. Parallellt är det viktigt att
KRG/Kurdistan utvecklas genom att stärka sina demokratiska institutioner och rättssäkerheten.
Denna process bör Sverige och EU fortsatt stödja genom fortsatta utbyten, samverkan och
internationellt utvecklingssamarbete.
Med anledning av ovanstående yrkar jag:
Att

Socialdemokraternas ska verka för att Sverige vidtar de åtgärder som krävs för att
förbereda ett erkännande av Kurdistan, som bör ges förutsatt att ett utropande av
självständighet äger rum.

Att

Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun ställer sig bakom det som anförs i
motionen och sänder den vidare till Socialdemokraterna i Kalmar läns
distriktsårskongress samt till den socialdemokratiska partikongressen

Att

Socialdemokraterna i Kalmar län ställer sig bakom det som anförs i motionen och
sänder den vidare till den socialdemokratiska partikongressen.

Laila Naraghi

Motion 2: Betydelsen av leveranssäkerhet i svensk elproduktion
2016 slöts den historiska blocköverskridande energiöverenskommelsen. I den slås betydelsen av hög
leveranssäkerhet fast:
”Sverige ska ha ett robust elsystem med en hög leveranssäkerhet, en låg miljöpåverkan och el till
konkurrenskraftiga priser. Det skapar långsiktighet och tydlighet för marknadens aktörer och bidrar
till nya jobb och investeringar i Sverige.”
Ett stabilt och leveranssäkert elsystem är avgörande för svensk industri och sysselsättning, och
därmed också för välfärden här i landet. Ändå finns det inte någon enskild myndighet som ansvarar
för den långsiktiga leveranssäkerheten.
Ska Sverige även i framtiden kunna ha en världsledande industri krävs långsiktig leveranssäkerhet och
att vi som land arbetar strategiskt med detta. Därför bör ansvaret för detta ses över och en
myndighet utses som ansvarar för den långsiktiga leveranssäkerheten. Det är angeläget för att säkra
svensk industri och välfärd.
Med anledning av ovanstående yrkar jag:
Att

Socialdemokraternas ska verka för en översyn av ansvaret för den långsiktiga
leveranssäkerheten i Sverige.

Att

Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun ställer sig bakom det som anförs i
motionen och sänder den vidare till Socialdemokraterna i Kalmar läns
distriktsårskongress samt till den socialdemokratiska partikongressen

Att

Socialdemokraterna i Kalmar län ställer sig bakom det som anförs i motionen och
sänder den vidare till den socialdemokratiska partikongressen.

Laila Naraghi

Motion 3: Säkerhetsklassning av transportfartyg för kärnavfall
De svenska kärnkraftverken ligger vid kusten och har egna hamnar. Svensk Kärnbränslehantering
AB:s (SKB) fartyg M/S Sigrid transporterar avfallet därifrån till anläggningarna i Oskarshamn och
Forsmark där det mellanlagras.
I Sverige transporteras i stort sett allt radioaktivt avfall och använt kärnbränsle till sjöss. SKB:s fartyg
M/S Sigrid hämtar avfallet vid kärnkraftverken och kör det till anläggningarna i Oskarshamn och
Forsmark. En liten mängd låg- och medelaktivt avfall transporteras även från forskningsanläggningen
Studsvik.
Sigrid är specialdesignat för transport av radioaktivt material. Fartyget byggdes 2011–2013 och är
klassat enligt International Maritime Organisation (IMO:s) högsta nivå, INF 3, för fartyg som
transporterar radioaktivt material.
Sigrid är utrustat med extra kommunikationsutrustning och har många säkerhetshöjande funktioner.
Till exempel är viktiga system dubblerade och separerade för att bidra till hög drifttillgänglighet och
flexibilitet. Om ett viktigt system fallerar under en resa, till exempel på grund av ett mekaniskt fel
eller en olycka, finns det reservsystem som tar vid.
Sigrid ägs av SKB men drift och bemanning sköts av Furetank Rederi AB.
Det är angeläget att transporterna av använt kärnbränsle kan ske på ett så säkert sätt som möjligt.
Kärnbränslefartyget M/S Sigrid är i dag inte klassat som skyddsobjekt, men däremot är övriga
kärntekniska anläggningar det. Skyddslagen skulle ge SKB, som ansvarig för transporterna, ökade
möjligheter att agera proaktivt och öka säkerhetsmarginalerna. Detta är också något som den lokala
säkerhetsnämnden i Oskarshamns kommun har påtalat. Även Östhammars kommun har påtalat
vikten av att denna fråga löses på sådant sätt att transporterna genom kommunen kan ske på ett så
säkert sätt som möjligt. Dessa kommuner tar ett stort ansvar för rikets energiförsörjning och det är
av största vikt att riksdagen hörsammar deras önskemål vad gäller säkerhetsskyddslagstiftning.
Kärnbränsletransporterna sker ofta inomskärs och ryms då inom berörd kommuns geografiska
områdesansvar.
SKB:s har även uttryckt önskemål om att det fartyg som transporterar kärnämne och/eller använt
kärnbränsle ska betraktas som skyddsobjekt likväl som de fasta anläggningar som transporterna går
emellan. Detta så att även transporterna därmed tillförsäkras det skydd som är mer robust än de
försiktighetsmått och skydd verksamheten omfattas av enligt kärntekniklagen. Också
Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) bedömning är att det vore positivt för kärnsäkerheten om dagens
krav på tillståndshavaren kompletteras med befogenheter att vidta nödvändiga skyddsåtgärder.
SSM:s bedömning är att det för en säker elförsörjning är viktigt med ett konsekvent skydd för hela
processen, inklusive transporterna. Deras bedömning är att utöver betydelsen för en fungerande
elförsörjning har den kärntekniska verksamheten höga skyddsvärden. Det gäller i synnerhet en säker
drift av reaktorerna men även en säker hantering av det bestrålade kärnbränslet, inklusive
bortforsling av använt kärnbränsle. Eftersom M/S Sigrid är ett för ändamålet specialbyggt fartyg som
inte enkelt kan ersättas anser SSM att det därför inte heller bör lämnas utanför de skyddsåtgärder,
främst bevakningsåtgärder, som tillämpas för övriga delar av kärnenergiförsörjningen. SSM bedömer
att kärntekniklagens utformning inte är lämplig för att reglera specifika skydd mot antagonistiska hot
såsom bruk av tvångsmedel.

Transporterna av använt kärnbränsle måste ske så säkert som möjligt. Kärnbränslefartyget M/S Sigrid
bör därför klassas som skyddsobjekt och omfattas av skyddslagen.
Med anledning av ovanstående yrkar jag:
Att

Socialdemokraternas ska verka för att kärnbränslefartyget M/S Sigrid klassas som
skyddsobjekt och omfattas av skyddslagen.

Att

Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun ställer sig bakom det som anförs i
motionen och sänder den vidare till Socialdemokraterna i Kalmar läns
distriktsårskongress samt till den socialdemokratiska partikongressen

Att

Socialdemokraterna i Kalmar län ställer sig bakom det som anförs i motionen och
sänder den vidare till den socialdemokratiska partikongressen.

Laila Naraghi

Motion 4: Förändra lagen om proportionella val
Under hösten har vi i alla länets kommuner och regionen arbetat med att utse företrädare till olika
förtroendeuppdrag. I vanliga fall är det en relativt enkel process så tillväga att partierna sinsemellan
fördelar platser i styrelser och nämnder utifrån valresultatet till respektive fullmäktige.
De senaste mandatperioderna har vi i vårt län och på andra platser i Sverige märkt av en förändring.
En förändring som innebär att partierna inte längre fördelar platserna enligt det faktiska
valresultatet. Enskilda partier har istället valt att använda den särskilda lagstiftning som finns, dvs
lagen om proportionellt valsätt. Lagstiftningen innebär förenklat ett skydd för en minoritet att få det
som man enligt valresultat har rätt till, och ska därmed hindra en majoritet från att ta fler platser än
vad valresultatet medger. När lagstiftningen tillämpas innebär det också att partierna under
mandatperioden inte kan göra fyllnadsval om en person som har valts enligt lagen om proportionella
val avsäger sig sitt uppdrag.
Under hösten har vi i vårt län och i andra kommuner i landet utsatts för en ny tillämpning av lagen. I
Högsby valde Sverigedemokraterna att döpa sin valsedel till samma namn som Socialdemokraternas
och Vänsterpartiets. Det innebar att Sverigedemokraterna tog ett mandat mer än vad deras
valresultat medgav. I Oskarshamn valde Sverigedemokraterna att skriva upp en socialdemokrat och
en moderat på sin valsedel. Genom att Sverigedemokraterna skrev upp företrädare från andra
partier på sina valsedlar skulle man ta fler mandat än vad valresultatet medgav.
Vi menar att syftet med lagen om proportionella val är att ett parti ska få de platser i styrelser och
nämnder som valresultatet medger. Vi menar att lagstiftningens utformning som medger att man
kan ta andra partiers valsedelsnamn eller kandidater är orimlig.
Lagen om proproportionella val bör förändras så att;
1. Partier kan göra fyllnadsval om någon avgår från sitt uppdrag under mandatperioden.
2. Ett parti inte kan ta någon annans valsedelsnamn.
3. Ett parti inte mot en kandidats vilja kan skriva upp denne på sin valsedel.

Med anledning av ovanstående yrkar jag:
Att

Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun ställer sig bakom det som anförs i
motionen.

Att

Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun antar motionen som sin egen och sänder
den till Socialdemokraterna i Kalmar läns distriktskongress.

Att

de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Kalmar län får i uppdrag att driva
frågan om att förändra lagen om proportionella val enligt det som anförs i motionen.

Att

de socialdemokratiska representanterna från Kalmar län i Sveriges kommuner och
landsting (SKL) får i uppdrag att driva frågan om att förändra lagen om proportionella
val enligt det som anförs i motionen.

Anton Sejnehed, Oskarshamns arbetarekommun

Motion 5: Universitet bör ha ansvar för hela regioner
I Kalmar län utvecklas de lokala lärcentra och olika former av Campus för att erbjuda medborgare
tillgång till högre utbildning, men också för att möjliggöra kompetensförsörjning av den lokala
arbetsmarknaden såsom industrin, lärare och sjuksköterskor. En förutsättning för att lyckas med
kompetensförsörjningen och därmed möjliggöra för företag att vara kvar på platsen är att det finns
utbildningar att erbjuda människor. Om det ska vara möjligt så måste universitetet och högskolor ta
ansvar för att det är möjligt att bedriva utbildningar i hela landet.
Den dåvarande alliansregeringen beslutade i januari 2014 om förordning (2014:2) om en
försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor inom lärar- och förskollärarutbildningar.
Försöksverksamheten bedrivs under åren 2014-2019 inom lärar- och förskollärarutbildningar som
leder till grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen och förskollärarexamen.
Linnéuniversitetet är ett av universiteten som deltar i försöksverksamheten.
I mars 2015 fick Universitetskanslerämbetet (UKÅ) i uppdrag av den dåvarande socialdemokratiskt
ledda regeringen att följa upp och utvärdera om, och i så fall på vilket sätt, försöksverksamheten vid
deltagande lärosäten bidrar till att höja kvaliteten inom verksamhetsförlagdutbildning (VFU), bland
annat i förhållande till hur VFU fungerar vid lärosäten som inte ingår i försöksverksamheten.
I Kalmar län innebär försöksverksamheten att Linnéuniversitetet har styrt den verksamhetsförlagda
delen av utbildningen inom lärar- och förskollärarutbildningarna till särskilda skolor och erbjuder mer
undervisning i verksamheten där. Linnéuniversitetet har övningsskolor i fyra av tolv kommuner i
Kalmar län. De fyra kommunerna som Linnéuniversitet har övningsskolor i är Kalmar, Nybro,
Mönsterås och Mörbylånga. Konsekvensen är att en lärarstudent som bor i Oskarshamn, Hultsfred
eller Emmaboda inte längre kan studera på lärarutbildningen i Kalmar och göra sin VFU i sin
hemkommun. Linnéuniversitetet har motiverat urvalet av kommuner och skolor med att avståndet
mellan universitetet och respektive skola inte får vara längre än 30 minuter med buss eller tåg.
I den delredovisning som Universitetskanslerämbetet (UKÅ) har redovisat till regeringen kan man
bland annat läsa:
”Koncentrationen av studenter och handledare har ökat möjligheterna till erfarenhetsutbyte,
kollegialt lärande, samt pedagogiska samtal och har också ökat övningsskolornas ansvarstagande för
VFU-studenterna. Samtidigt har många skolhuvudmän och skolor blivit utan VFU-studenter, vilket
kan minska deras möjlighet att rekrytera nyexaminerade behöriga lärare. Detta ser UKÄ som mycket
oroväckande eftersom det framtida prognostiserade behovet av behöriga lärare inte kommer att
tillfredsställas och det finns grund att tro att lärarbristen snarare kommer att öka. Dessutom lämpar
sig förskollärarutbildning och vissa ämnen inom ämneslärarutbildning i mindre utsträckning för hög
koncentration av studenter vid VFU-placering.”
Rapporten från UKÅ visar att allt inte blir bättre bara för att verksamheter koncentreras, utan att det
snarare skapar problem. Om vi menar allvar med att hela Kalmar län och hela Sverige ska leva så
måste de statliga verksamheterna ha ett uppdrag som i realiteten innebär att man har ett ansvar för
att arbeta för att hela landet lever och utvecklas. Vi menar därför att det är rimligt att universiteten
som har ett statligt uppdrag också har ett uppdrag att se till hela den region där man verkar. För
Linnéuniversitet skulle det innebära ett ansvar för hela Kronoberg och hela Kalmar län.
Med anledning av ovanstående så yrkar jag:
Att

Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun ställer sig bakom det som anförs i
motionen.

Att

Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun antar motionen som sin egen och sänder
den till Socialdemokraterna i Kalmar läns distriktskongress.

Att

Socialdemokraterna i Kalmar läns distriktskongress ger de socialdemokratiska
riksdagsledamöterna från Kalmar län i uppdrag att verka för att universitet och
högskolor ska få ett uppdrag om att ansvara för hela de regioner som de finns i.

Att

Socialdemokraterna i Kalmar läns distriktskongress ger de socialdemokratiska
företrädarna i Region Kalmar län i uppdrag att verka för att Linnéuniversitet ska arbeta
aktivt med hela Kalmar län.

Anton Sejnehed, Oskarshamns arbetarekommun

Motion 6: Valkonferens för regionala uppdrag
I de flesta av länets och landets kommuner så utser Socialdemokraterna en kommunalrådskandidat
innan valet. Detta görs oftast på ett medlemsmöte där medlemmarna dessförinnan har haft
möjlighet att nominera kandidater. I några kommuner utser, innan valet, vi som parti också
kandidater till andra uppdrag också såsom nämndsordföranden.
Efter valet och förhandlingar med andra partier så har vi i de flesta av länets kommuner en
nomineringsprocess där alla medlemmar får nominera kandidater och där ett medlemsmöte
alternativt representantskap sedan väljer företrädare.
Till de regionala uppdraget har vi dock, i vårt partidistrikt, inte en motsvarande regional process. Till
de regionala uppdragen utses ingen kandidat innan valet och efter valet så är det inte heller en
distriktskongress, förtroenderåd, valkonferens eller motsvarande som utser våra företrädare. Våra
företrädare väljs istället av regiongruppen, vilken inte per automatik är representativ för våra
medlemmar och för partiorganisationen.
Under hösten har det förts fram kritik mot den process som gjordes efter region/landstingsvalet
2018. En anledning är att val genomfördes vid möten utan att det hade informerats i förväg. För att
undvika att detta upprepas är det därför viktigt att vi nu i god tid inför nästa mandatperiod fastställer
hur processen ska se ut i framtiden.
I många andra partidistrikt, t.ex. Kronoberg, Blekinge och Östergötland, så genomförs valen i
regionen på ett demokratiskt vis genom förtroenderåd, valkonferens eller distriktskongress. Vi menar
att det är rimligt att vårt partidistrikt anammar hur andra partidistrikt arbetar och tycker därför att
distriktsstyrelsen under 2019 ska arbeta fram ett förslag om hur eventuella fyllnadsval av regionråd
under mandatperioden ska hanteras samt ta fram förslag på hur val av våra företrädare ska ske i
inför, i samband med och efter, valet 2022. Målet ska vara att få till en demokratisk process som
präglas av representativitet utifrån medlemskap i partidistriktet, dvs att de som beslutar om
fördelning av uppdrag ska vara utsedda av arbetarekommuner på liknande sätt som vid en ordinarie
eller extra distriktskongress
Med anledning av ovanstående så yrkar jag:
Att

Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun ställer sig bakom det som anförs i
motionen.

Att

Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun antar motionen som sin egen och sänder
den till Socialdemokraterna i Kalmar läns distriktskongress.

Att

Socialdemokraterna i Kalmar läns distriktskongress ger distriktsstyrelsen i uppdrag att
till distriktskongressen 2020 ta fram ett förslag på hur val av våra företrädare ska ske i
samband med valet 2022.

Att

Socialdemokraterna i Kalmar läns distriktskongress ger distriktsstyrelsen i uppdrag att
ge arbetarekommunerna möjlighet att yttra sig över förslaget innan det sänds till
distriktskongressen.

Anton Sejnehed, Oskarshamns arbetarekommun

Motion 7: Motion angående närtrafiken i Kalmar län
Vi, som inte bor på de större orterna i länet och som inte har/ vill köra bil, vill också ha möjlighet att t
ex gå på bio, se en fotbollmatch, äta på restaurant, besöka simhallen, handla i affärer eller deltaga i
större evenemang.
På KLT:s hemsida står att läsa: ”Närtrafiken är en flexibel kollektivtrafik för alla och är ett
komplement till den övriga linjetrafiken”.
Men på helger och kvällar fungerar det inte så. Varför inte anpassa närtrafiken så, att den har fler
förbindelser med målorterna/linjetrafiken? Närtrafiken måste ju ändå beställas och varför inte då
kunna beställa den, när behovet finns och inte, som nu, efter fastslagen tidtabell?
Med anledning av ovanstående yrkar vi:
Att

man ser över närtrafiken så, att den anpassas mer efter behov och blir ett bättre
komplement till den övriga linjetrafiken

Att

Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun ställer sig bakom det som anförs i
motionen och sänder den vidare till Socialdemokraterna i Kalmar läns
distriktsårskongress

Att

Socialdemokraterna i Kalmar län ställer sig bakom det som anförs i motionen

Mona Tegel
Misterhultsbygdens socialdemokratiska förening

Motion 8: Inför vårdbussar
För att ge bättre förutsättningar att befolka landsbygd men också ge möjlighet för äldre att ha en bra
”NärVård” föreslår vi vårdbussar. Slags ambulerande distriktsmottagning (kan utvecklas till mer) som
kan ge en större attraktionskraft att bo på landsbygd och att kunna bo kvar.
Vi ser mer koncentration till stad och äldre som måste ta sig in via långa resor eller åka runt länet i en
buss för att få kompletterande vård. Att då ha en ambulerande buss som besöker orter på fasta tider
kan vara något som höjer livskvalitén på landsbygden och ger mer service och hjälp i närområdet.
Med anledning av ovanstående yrkar vi:
Att

Socialdemokraterna verkar för att utreda möjligheterna att införa vårdbussar för att
erbjuda människor i hela länet en nära vård.

Att

Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun ställer sig bakom det som anförs i
motionen och sänder den vidare till Socialdemokraterna i Kalmar läns
distriktskongress.

Att

Socialdemokraterna i Kalmar län ställer sig bakom det som anförs i motionen.

Leine Johansson
Misterhultsbygdens socialdemokratiska förening

